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קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1282
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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

השבוע יתקיים
ספורט
למשפחה...
ניפגש בשעה
 02:22באולם!

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

גבירותי ורבותיי ,האירוע של השנה!
המסיבה הכי גדולה מהודו ועד כוש!
האירוע אשר מרטיט לבבות מסנוביון ועד נווה שקמה!
ההתרגשות מורגשת מהפרות ברפת ועד לדבורים במכוורת!
ההכנות בעיצומן ,מחיילינו וי"בניקנו ועד וותיקינו ומייסדינו!
תחפושות ,ריקודים ,הופעות ,שתייה ושמחה כמיטב המסורת –
כל זאת ועוד (הפתעות):

בפורים חברים 4102
שיחול ביום שישי 4012
בשעה  - 40:11פתיחת דלתות אולם הנשף –
בתוכנית :ביתנים נושאי פרסים ,ריקודים ,שתיה ,שמחה וכיבוד
בשעה  44:11בדיוק!!! – שלב ההופעות החיות!!
השנה הופעות מיוחדות!! לא כדאי להחמיץ!!!
המסיבה מיועדת לחברים ,בנים ,נקלטים ותושבים.
אין להזמין אורחים.
להתראות...צוות פורים
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דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 114341/
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,רעיה פסי ,אילון פרידמן ,אורלי סיגלמן ,גיל דגני ,מושון וקנין ,מוסא בר סמך,
אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.

נושא א' :ועדת בנים – חזון והסמכה
השתתפו בדיון :נציגי ועדת בנים – רעיה פסי  -מרכזת ,עמי וולקוביץ ,מיכל ארדנינג ,תובל הלפרין ,עידן
הררי.
רקע
בחודשים האחרונים עסקו הנהלת הקהילה והמזכירות בצורך לתת מענה לתחושות שעלו מבני הקיבוץ
באשר למסלולם ועתידם של הבנים בקיבוץ .נושא זה נמצא על סדר יומם של קיבוצים רבים בתנועה
שחזרו לעסוק בו באינטנסיביות בשנים האחרונות .בעצה משותפת לאחר מספר ישיבות החלה להתגבש
ועדת בנים והחל תהליך של גיבוש הרעיונות ותפקידי הועדה שכלל מפגש עם בעלי תפקידים וישיבות
הכנה .מטרת הישיבה להציג את החזון של הועדה ולהסמיך אותה לפעול .רעיה פסי הציגה את תוצרי
עבודת הועדה עד כה.
עיקרי הדיון
בחזון יד מרדכי נכתב כי " :הדור הצעיר בקיבוץ הינו בסיס ליצירת קהילה רב דורית צומחת ומתחדשת".
כפועל יוצא מכך אנו מאמינים שקהילת יד מרדכי צריכה לראות בבניה ,בכל עת ,דור המשך לחיי הקהילה,
התרבות ,המסורת ורוח המקום.
לנוער בקיבוץ ישנו כיום מסלול מאורגן ומסודר עד סוף הלימודים בבית הספר .לאחר היציאה מהמסגרת
המוסדית ,לא קיים גוף או מסלול המאגד סביבו את הטיפול במסיימי תיכון ,שנת שירות4צבא ,תחילת
אזרחות ,עבודה ,לימודים גבוהים והקמת משפחה .מצאנו לנכון שיש לבנות מסלול מסודר אשר ישרת את
הבנים והקהילה לאורך השנים.
בפגישה שהתקיימה בין הצעירים לנציגי הקיבוץ ,הובהר לבנים כי יש רצון ונכונות של יד מרדכי לראות
את בניה כדור המשך בקיבוץ ,בהווה ובעתיד ,תוך אמירה ברורה " -אנחנו רוצים אתכם כאן".
לאור החשיבות המרבית של הקמת ועדת בנים וכפועל יוצא של החלטת המזכירות ,נרתמו למשימה
המשותפת מספר חברי קיבוץ ובנים בהובלתו של אבישי לבנה.
הרכב הועדה ועקרונות מנחים לפעילותה:
א.
ב.
ג.
ד.

חברי ועדת בנים  -רעיה פסי ,מיכל ארדנינג ,הלל שיפמן ,עמי וולקוביץ ,קובי רוזנברג ,תובל הלפרין,
אייל לבנון ,לביא כרמי ,אורי בארי ,אפרת שני ,ג'יסלה ניב ,עידן הררי ושקד רגב.
ועדת הבנים החדשה משלבת חברי קיבוץ וצעירים (בני משק) מתוך אמונה ששיתוף פעולה שכזה הוא
הנכון והבריא ביותר ליד מרדכי ,ודרכו ניתן ליצור איזון בין צרכי הצעירים לקיבוץ המודרני המופרט.
ועדת בנים רואה לנגד עיניה את טובת הקיבוץ ככלל ואת טובת הבנים בפרט ומנסה להתוות דרך
ברורה ומקיפה אשר נוגעת בהתפלגות הצרכים השונים בטווח הגילאים הנ"ל בתוך הקיבוץ .
הועדה שמה לעצמה מטרה לאפשר מתן ביטוי להלכי הרוח של הצעירים בקיבוץ ,הבעת דעות ויוזמות
חדשות ,הגברת תחושת המעורבות והשייכות של הבנים בקיבוץ ולהוות כתובת וממשק מקשר בין
הבנים לקיבוץ במגוון נושאים כלליים ,קהילתיים ,אישים וכו'.

החלטה
א .המזכירות מברכת את וועדת בנים על היוזמה ורוח ההתנדבות.
ב .המזכירות מקווה ומצפה שבאמצעות פעילות וועדת בנים תשתפר הרגשת הבנים וההורים בכל הקשור
למענה לצורכיהם המשתנים ולהרגשת הבית בקהילה ובקיבוץ.
ג .המזכירות מסמיכה את הועדה למפות את צרכי הבנים ולהציע מסלול בנים מסודר המותאם לקיבוץ
המתחדש .ההצעה תובא לאישור המזכירות ולאחר מכן לאישור החברים בקלפי.
ד .המזכירות מסמיכה את הועדה לפעול ולתווך בין הבנים למוסדות הקיבוץ לקידום נושאים הקשורים
לבני הקיבוץ ובמקרים בהם נתקלו בקושי אישי או קבוצתי.
ה .המזכירות מאשרת את הצטרפות נציגי הבנים כמשקיפים לוועדות ולהנהלות השונות במטרה לשפר
את היכרותם עם מוסדות הקיבוץ ובתקווה לראותם משתלבים בעתיד כחברים בוועדות אלו.
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נושא ב' :דיון לגבי הליך שינוי תקנון הקיבוץ ואישור חוברת שינוי אורחות חיים.
במסגרת תהליך השיוך נדרש הקיבוץ לשנות את התקנון ובמקביל לאשר את השינויים בחוברת השינוי.
לאחר דיון סוכם כי :
א .על מנת לשפר את תהליך העבודה יוקם צוות קטן שיעבור על סעיפי החוברת והשינויים הנדרשים
בה ויביאה לאישור המזכירות.
ב .העבודה על שינוי תקנון הקיבוץ במטרה להתאימו לתהליך השיוך תתבצע במזכירות (טיוטה
ראשונית כבר קיימת).
ג .שני הנושאים יובאו לאישור החברים ביחד בקלפי.

נושא ג' :מינוי יריב קלרמן לנציג יד מרדכי בדיונים מול המועצה לגבי הרחבת בית ספר שקמה
ופתרון למבני מוסד 'שקמה'.
בימים אלו נדרש בית ספר 'שקמה' להרחבה של  11כיתות .בבית הספר כבר מורגשת צפיפות .בנוסף ,כפי
שפורסם כבר בעבר ,אנו נדרשים לתת פתרון לכוונתו של פיקוד העורף לקחת את המבנים הממוגנים של
מוסד שקמה .לאור ניסיונו של יריב קלרמן במשא ומתן עם המועצה והיכרותו עם פרטי ההסכם הקודם
מוצע כי יריב יעסוק בנושא זה מטעם יד מרדכי .יריב נתן את הסכמתו לפעול בהתנדבות מתוך הכרה
בחשיבותו.
המזכירות מאשרת את יריב קלרמן כנציג יד מרדכי בדיונים מול המועצה לגבי מתווה הרחבת בית ספר
שקמה ומציאת פתרון למבני מוסד 'שקמה'.

נושא ד' :הודעתו של איתן ציון על סיום תפקידו כמנהל קהילה
איתן עדכן את חברי המזכירות על ההחלטה לסיים את תפקידו כמנהל הקהילה של יד מרדכי לאחר כמעט
שנה (מצורף לדף המזכירות מכתבו של איתן לחברים) .איתן שתף את החברים בשיקולים להחלטתו וציין
כי שקל את הנושא בכובד ראש במשך זמן רב .איתן ציין כי הוא מודע להשלכות ההחלטה עבורו ברמה
האישית ועבור הקיבוץ אך מצא כי זה הדבר הנכון לעשות .איתן הדגיש כי יישאר בתפקידו עד למציאת
מחליף.
התייחסות חברי המזכירות:
 חלק מחברי המזכירות ביקשו מאיתן לשקול שוב את ההודעה וציינו כי הוא עושה עבודה טובה ועדין
לא עברה תקופת הלמידה וההסתגלות.
 החברים ציינו כי בתקופה הקצרה סיים איתן להוביל את סיום שלב ב' של שיקום המדרכות ואף
העביר את תקציב הקהילה בצורה טובה ובזמן .איתן מוערך על ידי החברים כאיש של הקשבה
ושיתוף.
 חברי המזכירות הביעו הערכה רבה לנכונותו של איתן לקחת על עצמו את התפקיד המורכב והקשה
הזה.
 חברי המזכירות הסכימו כי על אף האתגר שכרוך בהחלפה יש לכבד את תחושתו והחלטתו של איתן.
 חברי המזכירות ביקשו להודות לאיתן על שלקח על עצמו את האתגר ועל השנה בה שימש כמנהל
קהילה.
לאור הודעתו של איתן יתחיל תהליך איתור מנהל קהילה באחריות מנהל מש"א.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

_________________________________________________________________________________________
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מכתב לחברים
לחברים שלום,
לאחר כמעט שנה בתפקיד מנהל הקהילה אני מעוניין לפרוש מהתפקיד .ההחלטה קשה לי וקיבלתי אותה
לאחר מחשבה רבה ובלב כבד .אני מודע לכך שלעזיבתי את התפקיד בשעה זו יש גם השלכות ציבוריות.
ההחלטה מורכבת ונובעת מסיבות רבות אבל בסופו של דבר כאשר אני מסכם זאת לעצמי אפשר
לתמצת זאת לשורה אחת  :אני לא מסופק מהתפקיד ובהמשך אני לא רואה עתיד מזהיר יותר.
אני רוצה להודות לחברים שנתנו בי את אמונם ,לכל האנשים הטובים שעזרו לי במרוצת הדרך ,לכל
העובדים והמנהלים בקהילה החזקה והטובה שלנו.
אמשיך לטפל בנושאים הפתוחים ,ואשאר בתפקיד עד שימצא מחליף.
בברכה
איתן

_________________________________________________________________________________________

הודעה מצוות "חובות חברים"
לחברים שלום,
אנו נמצאים בישורת האחרונה של העיסוק ב"חובות חברים" .נכון להיום כ –  01%מהחברים החייבים
כבר חתמו על הסכם וחברים נוספים בשלבי סיכום וחתימה .הצוות (שמעון כורם ,גלעד בארי ,איתן ציון,
רו"ח יוסי ישראל ,גלעד אילן ושאולי סנקר) נפגש השבוע שוב כדי לבחון את התקדמות התהליך ולתת
מענה לסוגיות הנדרשות לבירור ולשאלות וההערות העולות מהחברים .להלן עיקרי הנושאים אותם אנו
מבקשים להביא לידיעת החברים:
א.

ב.

ג.
ד.

חברים שהלכו לעולמם הזכאים לקבל כסף – על פי הדין יורשי חברים להם מגיע סכום כסף נדרשים
להציג צו ירושה 4קיום צואה .לאור פנייתם של מספר חברים הוחלט לאחר דיון בצוות ויעוץ משפטי
לאפשר במקרים מסוימים את העברת הכספים עוד לפני הוצאת צו ירושה4קיום צוואה ,בכפוף
לחתימת המקבלים על מסמך התחייבות להשבת הכספים במקרה של תביעות ירושה .המסמך יועבר
לחברים הרלוונטיים ואלו יוכלו לבחור באיזה מסלול ירצו לפעול .חשוב להבהיר כי אין בכך התחייבות
לפעול בדרך זו במקרים הבאים ובוודאי שבכל הקשור לשיוך דירות ונכסים לא יוכל הקיבוץ להעביר
זכויות ליורשים אלא ע ל פי חוק הירושה .הקיבוץ שומר לעצמו את הזכות לדרוש צו ירושה4קיום
צואה במקרים שבהם יראה צורך בכך.
השבת עודפי פנסיה – במסגרת ההחלטה נכללו עודפי הפנסיה שנצברו על ידי החברים עד לשנת 1112
כחלק מחובות החברים .לאור ההערות שעלו על ידי חלק מן החברים שהם עדין בגיל עבודה,
הנדרשים להחזיר כבר היום עודפי הפנסיה שיהיו להם רק בעת צאתם לפנסיה ,הוחלט לאפשר את
פריסת התשלום למשך  3שנים (חשוב לציין כי ישנם חברים שכבר הסדירו ושילמו את עודפי
הפנסיה) .חבר שימצא כי החישוב בעניינו התבסס על נתונים שגויים או שהייתה טעות בחישוב עודף
הפנסיה נכון ל  1112יוכל לפנות להנהלת הקיבוץ במטרה להסדיר את הטעות .אנו מבקשים להדגיש כי
כלל הנתונים והחישובים נבדקו ע"י יועץ פנסיוני ממשרד  .b.d.oבנוסף ,הצעת ההחלטה הציבה רף
מקסימלי לתשלום ואפשרה לחברים לקזז את החוב מול כספי "בגין הורים" המגיעים לחברים.
סעיפי ההחלטה – אנו מבקשים להבהיר כי ההחלטה אותה קיבל הקיבוץ ב  1111ובה הוסמך הצוות
לטפל מתייחסת רק למרכיבי צבירה עודפת בקרנות פנסיה גמל וקרנות השתלמות ,מענקי בנים
(לחברים עליהם חל קיזוז) וזכאי משרד הביטחון .ההסדר לא כולל חובות או זכויות אחרות.
הצוות מבקש להזכיר כי יש מגבלת זמנים (עד  )31./.111/לאפשרות לקבל הנחה על החזר החוב
לקיבוץ בהתאם להחלטת הקלפי משנת  .1111מי שלא יסדיר את החוב עד למועד הנ"ל יידרש להשיב
לקיבוץ את מלוא החוב ,בין היתר כתנאי למימוש זכויות הורשה ,ולא יוכל ליהנות שוב מהתנאים
המקלים שקבעה האספה.
מסר שאולי סנקר בשם הצוות
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הבהרות בקשר לסכום הנהלת הקהילה בדף המזכירות האחרון
א .בריאות  -אמנם יש חריגה כוללת של  .32,111יש סעיפים שנמצאת חריגה כמו טפול סיעודי בבית
החבר (לא נמצא כמעט בשליטה) ויש סעיפים שסיימו בעודף .על מנת לדייק  -הסעיף הגורם לגרעון
נמצא רשום בבריאות אבל יתכן והיה צריך להיות רשום ביעד תמחירי שונה ואז התקציב מאוזן לפי
התוכנית.
ב .הסעות  -רשום הרכב החדש מתבצע תמחירית על שנת הקניה ,דבר זה גורם להסתכלות המפלה לרעה
את שנת הקניה .כוונת הנהלת הקהילה בבדיקת ענף ההסעות לאורך השנים האחרונות הייתה כי
מכיוון שהענף היה רווחי בשנים האחרונות יש להסתכל במבט רחב על כל השנים ולא להתרכז רק
בשנת הקניה.
מסר איתן ציון
_________________________________________________________________________________________

הודעות ועדכונים מהרבש"ץ





תורנות השמירה וההחלפות לשמירת לילה עוברים לטיפולה של סוזי ,בכל שאלה בקשה נא להתקשר
לנייד.1013213150 :
בכל יום שישי עד השעה  13.11בצהרים תינתן תזכורת ע"י סוזי לגבי השומרים שאמורים להתחיל את
השמירה במוצאי שבת.
אנו שמים פתקים לשמירה בתאי הדואר חודש לפני המועד ,נא הוציאו דואר וודאו שאין בעיה
בשמירת הלילה שלכם.
בכל שאר הדברים בנושאי בטחון ותדרוך לשומרים חדשים אני ממשיך בתפקיד כרגיל אפשר ליצור
איתי קשר בנייד.1013//2211 :
בברכת שלום ובטחון
מיכה רגב
רבש"ץ

_________________________________________________________________________________________

שינוי רשימת תפוצה
מצורפת כתובת תפוצת המיילים החדשה והמעודכנת של צעירי הקיבוץ. tzeirim@y-m.co.il :
מהתפוצה הקודמת ( )banimהורדו כתובות לא רלוונטיות והוספו כתובות חדשות .כדאי להשתמש
בתפוצה זו מעכשיו בכל הנוגע לעדכוני צעירים.
שבוע טוב!
מסר אייל לבנון בשם ועדת בנים
_________________________________________________________________________________________

הודעות מועדת בריאות
א.
ב.

ג.

ד.

יציאה לחופשה  -החל מ 12.3ועד  0./אהיה בחופש .רחל אוריש תחליף אותי בבעיות דחופות.
בנושאים עקרוניים  -אני מבקשת להמתין .אפשר לשלוח לי הודעות לפלאפון .אם תהיה קליטה אראה
אותן ואשיב עליהן.
מרשמים כרוניים  -כולם מתבקשים להביא מרשמים כרוניים עד ה  11לכל חודש מאחר ובית
המרקחת מוכן לספק את התרופות הכרוניות רק כאשר ישלחו כל המרשמים יחד .מי שלא יביא את
המרשמים במועד ייאלץ לנסוע להביא תרופות לעצמו ,מכל בית מרקחת של כללית ויקבל במרפאה
החזר תמורת הקבלה לפי ההחלטות.
אספקת תרופות  -אנחנו מודעים לבעיות שיש באספקת התרופות ומנסים לפתור אותם עם מנהלת
קופת חולים .האחיות למרות רצונן הטוב לא יכולות לפתור בעצמן את הבעיות מבלי שההנהלה
בקופה תעשה זאת בנוסף אנחנו מבקשים מכל אחד שנמצא אצל רופא מחוץ ליד מרדכי וקבל מרשם
לתרופה לקנות אותה מיד בבית המרקחת ולא להביא למרפאה .התירוץ שלא רציתי לחכות בתור אינו
קביל.
המרפאה פתוחה ביום שישי .1/.3.111/
נמסר ע"י ניצה ו.בריאות

_________________________________________________________________________________________

5

הקומונה החדרתית

מחסן תחפושות!!
אם עוד לא מצאתם תחפושת או שמצאתם ואתם רוצים להחליף או שאתם לא בטוחים
אז
מחסן התחפושות יפתח השבוע
ביום ו' (היום! 12:31-13:31 )1443
תבואו! נשארו עוד תחפושות!
מסרה עופר חמו (סגל) בשם צוות מחסן תחפושות
_________________________________________________________________________________________

חג פורים שמח ושבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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