קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1264
22.11.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

פותחים עונה!!!
הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,02:22
באחריות רונן
ונסיה לבנה

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 1131131/
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,רעיה פסי ,אורלי סיגלמן ,יהודית מידן ,רונן לבנה ,גיל דגני ,מוסא בר סמך ,אלון
דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.

 .1הסמכה מחודשת לוועדת עלון
א .רקע
בשנת  1112אישרה המזכירות את כתב ההסמכה לוועדת עלון ( ד.מ 1112 .מתאריך  )10.11.1112במטרה
להביא לחידוש הופעתו של העלון ביד מרדכי .הדיון היה תוצר יוזמתם של החברים משה סוקר ,ורד בר
סמך ,ענת רייס ,נעמי ציון ,יהודית מידן ,חנה מורג ,אילן מאירי ,טובה פרידמן ודפנה מורדיש ז"ל .ועדת
המינויים הוסמכה לטפל במכרז לוועדת עלון ובגיוס חברים למערכת העלון .בפועל לא אוישה המשרה ולא
חודשה הופעת העלון.
במהלך השנים שחלפו מאז גדלה והתחדשה קהילת יד מרדכי .חסרונו של עלון מורגש בקיבוץ כמקום
להבעת דעה באשר לנעשה כאן ומסביבנו .דף המזכירות מהווה תחליף חלקי בלבד לעלון אך לא די בו בכדי
להתרשם מחיי הקהילה הפעילים ולפתח את חיי התרבות והרוח בקיבוץ.
ב .עיקרי הדיון




המזכירות מכירה בצורך ובחשיבות של הופעתו המחודש של העלון.
ניכר כי הצלחתו של העלון תלויה רבות באדם "המשוגע לדבר" וכי פרויקט שכזה נדרש להשקעה
רבה בוודאי בשלבי הקמתו .יש לשתף חברים רבים ככל האפשר בכתיבה ובעשייה.
יש ללוות את העלון בשלבי הקמתו הראשונים ולהתחיל בתדירות נמוכה של הוצאת העלון
ובמידה ויהיה מקום להרחיב את הפעילות.

ג .החלטה
המזכירות מאשרת את כתב ההסמכה כפי שאושר בשנת :1112
רציונל




תוכן
 יקוימו מדורים קבועים כגון :סקירה על ענפים3ועדות; דיוקן של חבר3ה; הצגת חומר מהארכיון
על תולדות יד מרדכי; ראיונות עם בעלי תפקידים; וכו'.
 יעודד ביטוי עצמי של חברים; תינתן במה לדיווחים של מוסדות;
 העתקה של חומר מעניין וחיוני ממקורות אחרים (אינטרנט ,עלונים ,וכו').
אחריות
 על מערכת העלון לפעול לגיוון תוכן העלון ,לעידוד ביטוי הפרט ומוסדות הקיבוץ;
 על מערכת העלון לפעול ליצירת אוירה חיובית בנכתב בעלון ,תוך שילוב בין חופש הביטוי לבין
כבוד הפרט וגופים נוספים;
 על מערכת העלון להקפיד לעמוד בתקציב שיוחלט עליו.
 על מערכת העלון לקיים ניהול שקוף ומשתף בעבודתה;
כלי היכול לאגד את האוכלוסייה סביב הווי הקיבוץ;
כלי היכול להעביר מסרים מטעם הנהלת הקיבוץ;
כלי היכול לתת ביטוי לדעות ,רעיונות וכישורים של האוכלוסייה;
כלי היכול לקרב איש אל רעהו ,המאפשר היכרות הדדית בין החברים.
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סמכות




למערכת העלון הסמכות ליזום יצירת מרכיבים חדשים ונוספים בתוכן העלון;
למערכת העלון הסמכות לשמור על שפה תרבותית ולמנוע השמצות ופגיעות בפרט ובגוף כלשהו;
למערכת העלון הסמכות לעכב פרסום רשימה לשם קבלת תגובה מצד בעלי העניין;

ביצוע





תבוצע פנייה לציבור להתנדב למערכת העלון;
תבוצע פניה לחברות3ים חיוניים למשימה להצטרף למערכת העלון;
העלון יצא לאור אחת לשבועיים.
תמחור מערכת העלון יטופל במסגרת תקציב הקהילה והנהלת הקהילה.

מנהל מש"א הוסמך לטפל במכרז לעורך העלון ובגיוס חברי ועדת העלון.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------__________________________________________________________________________

עדכון משיבת צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה 113113111/
נכחו בישיבה :גדי רינת ,הגר וינר ,שמעון כורם ,מרים דרור ,קוצי וייל ,גלעד בארי ,ישראל מידן ,איילון
פרידמן ,משה סוקר ,עמי וולקוביץ ,צבי מירב ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.
השתתפו בדיון :עו"ד עומר כהן  ,עו"ד רותם ליכטנשטיין.
נושא א' :דיון בנושא "יתומי היום הקובע"
תזכורת :במשך השנים האחרונות עמד נושא יתומי היום הקובע ברקע של תהליך השיוך .נושא יתומי
היום הקובע הינו נ ושא טעון רגשית ,בעל משמעויות כספיות לא מבוטלות ,משמעויות משפטיות וערכיות,
ומכאן המורכבות הרבה של העיסוק בו .צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה דן בנושא במהלך כמה ישיבות וקיבל
החלטה עקרונית כי יש לתת פיצוי כספי בסכום שיקבע בהמשך בהתאם לשאר המאפיינים של מודל
האיזונים וטבלת האיזונים .לגבי עקרון חלוקת הפיצוי נדרש הצוות לקבל החלטה בשתי נקודות עקרוניות:
א .חלוקת סכום כסף בגין מורישים (שני חברים שנפטרו טרם היום הקובע) או סכום קבוע המיועד
לכל אחד מהיורשים.
ב .חלוקה רק ליורשים שהינם חברי קיבוץ היום או גם ליורשים  3בנים המתגוררים מחוץ לקיבוץ.
עיקרי הדיון:
הדיון ארך כשעתיים ובמהלכו הציג כל אחד מהחברים את עמדתו .חלק מן החברים סבר כי אם מחולק
סכום של פיצוי כספי עליו לשמש את חברי הקיבוץ בלבד מתוך אחריותו של הקיבוץ לביטחון סוציאלי
לחבריו הן על פי ההיגיון הבריא והן מתוך נימוקים משפטיים .עמדה זו גרסה גם כי יש להתייחס בחלוקה
רק לחברי קיבוץ.
מנגד טענו חלק מן החברים כי יש לחלק את הפיצוי הכספי לפי בית אב מתוך שיש בכך משום הכרה
בתרומתם של חברי הקיבוץ שנפטרו .רוב המצדדים בעמדה זו סברו כי אם כך יוחלט ,את הפיצוי יש
לחלקו ליורשים  3בנים גם אם אינם מתגוררים בקיבוץ.
במהלך הדיון הציג עו"ד עומר כהן את חוות הדעת המשפטית של משרד עו"ד של הקיבוץ .עו"ד כהן סבר
כי אם יחולק סכום כספי ראוי שיחולק בגין המורישים ,חברי הקיבוץ שנפטרו ,לבנים  3יורשים ,בין אם
הם מתגוררים בקיבוץ ובין אם מחוצה לו .עו"ד עומר כהן נימק את חוות דעתו ואף הסביר את הסיכונים
המשפטים הכרוכים בחשיפה לתביעות משפטיות.
המלצה:
בסיכומו של הדיון סוכם כי המלצת הצוות היא לחלק את הפיצוי הכספי בגין ההורים המורישים,
לבניהם3יורשיהם ,בין אם הינם חברי קיבוץ ובין אם מתגוררים מחוצה לו .מנגנון הפיצוי יובא לאישור
החברים בקלפי.
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נושא ב' :עדכון לגבי ערוצי התכנון ומודל האיזונים
ערוץ התכנון:
צוות הפרצלציה (משה סוקר ,עמי וולקוביץ' ,אליהו שחם – מרכז ועדת תכנון ,איתן ציון ושאולי סנקר)
נפגש פעמיים ובמהלכן סקר את המגרשים המיועדים לכל אחד מן החברים .הצוות סימן את הבעיות
האישיות והעקרוניות שקיימות בדרך לסיום ההתאמה בין בית אב למגרש .הצוות ביקש לקבל מדידות
חוזרות של חלק מן האזורים בהם שודרגו המדרכות על מנת לוודא את גודלם של המגרשים .בשבועות
הקרובים יבצעו חברי הצוות בחינות נוספות עבור חברים להם נדרש טיפול בהתאם ל"נוהל אכלוס
מגרשים" .בנוסף נערך הצוות מול משרד התכנון לחלוקת תשריט המגרש לכל בית אב ברגע שיסוכמו כלל
המגרשים.
ערוץ מודל האיזונים:
בשבועות האחרונים עסק צוות מודל האיזונים (שמעון כורם ,גלעד בארי ,מרים דרור ושאולי סנקר)
בבניית טבלת איזונים שתכיל את כלל הפרמטרים הנדרשים לחישוב במסגרת מודל האיזונים .הטבלה
נבנתה בעזרת רו"ח אביחי פישגרונד ממשרד רואי חשבון  .Bdoהצוות יתכנס וידון שוב לגבי כל אחד
מהפרמטרים ויביא את המלצותיו לצוות ההיגוי הרחב.
תוצרי עבודת צוותי המשנה עד כה יובאו לישיבת צוות ההיגוי הקרובה שתתקיים בתאריך ./.11.111/
לאחר התייחסות חברי הצוות הערותיהם והארותייהם ימשיכו הצוותים בעבוד החומר ותיקון הנדרש.
רשם :שאולי סנקר

________________________________________________________________________________________

הודעה מצוות ההיגוי לשיוך וצמיחה (פרצלציה)
צוות משנה של צוות היגוי לשיוך וקליטה ,המטפל בסוגית סימון מגרשים (פרצלציה) ,ממשיך לעסוק בכל
הקשור בנדון .המשימה כרוכה בשינוים במבנים קיימים ,בהתאמת שבילים ותשתיות ציבוריות ועוד ,כדי
להגיע לסימון סופי של המגרשים .נכון לרגע זה ,הסימון הקיים אינו סופי ,עד לביצוע מדידות לאחר סיום
הנחת השבילים והתשתיות .כל חבר3ה המעוניין3ת להתעדכן לגבי דירתו ,מוזמן לפנות לאחד מחברי
הצוות :אליהו שחם ,עמי וולקוביץ ,איתן ציון ,משה סוקר או שאולי סנקר.
מסר :משה סוקר
_________________________________________________________________________________________

ביטוח  3רישוי רכב מנועי דו גלגלי ,טרקטורונים וכו'
למרות הודעות לציבור והתראות שניתנו לנוהגים בשבילי וכבישי הקבוץ ברכב מנועי דו גלגלי,
טרקטורונים וכלי רכב מנועיים אחרים ,עדיין לא הצלחנו להפסיק את התופעה של נהיגה בכלים אלה בלי
רישיון נהיגה מתאים ,בלי רישוי מתאים לרכב וללא ביטוח ,תוך סיכון עצמם ואחרים.
בעל רכב שאין ברשותו רישיון רכב ו3או ביטוח בר תוקף עובר על החוק .מיותר לציין כי הנהיגה מותרת
רק לבעלי רישיון נהיגה בתוקף! היעדר רישיון נהיגה מבטל אוטומטית את תוקפו של הביטוח ,אם קיים.
לצערנו איננו זוכים לשיתוף פעולה מצד מספר נוהגים שלא כחוק ,למרות בקשות חוזרות ונישנות .פורום
הביטוח החליט לפנות לגורמי אכיפה (בשלב ראשון – השיטור הקהילתי) שיפעלו בתוך שטח הקבוץ על
מנת שהתופעה תיפסק לחלוטין.
באותו העניין נציין כי הנהיגה ברכבי הגולף למיניהם ,מותרת רק לבעלי רישיון נהיגה ,אנא הקפידו.
פורום ביטוח יד מרדכי

_________________________________________________________________________________________

שלום לכולם,
בשבת הבאה ה 10.11.1/ -בשעה  11:/1יתקיים בגלריה דנה שיח גלריה על תערוכתה של דבורה מורג
שמרים" ,המתייחסת להיסטוריה של מבנה הגלריה כמאפייה' על זיכרונות ואפייה המתכתבים עם
ההיסטוריה המשפחתית של האמנית .כולכם מוזמנים.
צוות הגלריה
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תודות חג סוכות
צוות חג סוכות רוצה להודות לכל אלו שעזרו בהפקת ערב החג:
לבוני הסוכה ,למקשטים -וכל מי שהגיע לעזור בסידור המקום  -אופיר לבנה ,אופק קולטונוף ,אהרון
קולטונוף ,דני שני ,זהבה קלרמן ,יוסי אנטמן ,נבו דגני ושאולי סנקר.
תודה לענת רייס על השירות בארכיון ועל קישוט הוויטרינות.
תודה לצוות הנוי על הסכך לסוכה.
תודה למוסדניקים בצוות ההגברה -גל שטרנברג ועומר לבנה.
ותודה מיוחדת לנבו דגני על העזרה הרבה במהלך ערב החג.
תודה לצוות המטבח על הכיבוד בערב החג ולעפר ניר על העזרה בעת הצורך.
תודה גדולה לנאוה גל על התמיכה והסיוע בכל מה שנדרש.
תודה גדולה לדני שני על העזרה הרבה בהובלה ובפינוי הכיסאות והשולחנות.
תודה למשתתפים ,לאורי מורן ,שיר לבנה ונועם דרור על השירה.
ולארבעת המינים -יובל ניב ,שליו יוקטאן ,רוני אלטמן ,יולי ומיה לבנה.
ותודה לכל מי שהשתתף ועזר בניקוי ובסידור המקום בסיום הערב.
מצוות החג :רונית ניב (מרכזת) ,אלי אלטמן ,גיא טיומקין ותיקי בקר.

_________________________________________________________________________________________

קבלת שבת
לאחרונה היו אלינו פניות ממשפחות שמעוניינות לקיים את קבלת השבת בתאריך מסוים שמדבר אליהם
וזה משמח אותנו מאד .אנו פונים לחברים נוספים שמתחברים למועד שמתאים להם ואנו נכבד את
רצונם .משפחות ו3או אחרים העורכים את טקס קבלת השבת ומעוניינים לשיר שיר מיוחד ו3או לאזכר
אירוע אישי או אחר ועשוי לעניין את הציבור ולהופיע על הדף יפנו אלינו ונשמח לשלבם במידה ויצאו
מתאימים.
אנו חוזרים על בקשתנו ,אנו זקוקים לתגבור צוות הנגנים המלווה את השירה במהלך הטקס כל התנדבות
תתקבל בשמחה.
צוות קבלת שבת :עידו מן וזהבה קלרמן

_________________________________________________________________________________________

חופשה
החל מהיום ובמשך שלושת השבועות הקרובים גלעד דרור ימצא בחופשה .במהלך התקופה יחליף את
גלעד איציק לוי בכל הקשור לטיפול בבעיות מים.
מסר :איתן ציון
_________________________________________________________________________________________

מועדון החברים
יום שני ,011/21/3 ,בשעה  /3:32במועדון לחבר
הנושא :מחסומי צה"ל בגדה
ניפגש עם הגב' דליה גולומב ,אשר תערוך לנו
סיור וירטואלי במרכז הגדה המערבית.
את הסיור ילוו סרטים ומפות.
מומלץ מאוד לבוא!
כיבוד קל מובטח,
להתראות – צוות המועדון
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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