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הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  22181/4בשעות //:31-/3:31 :ו/8:31-21:31 -
וביום ראשון  24181/4בשעות//:31-/3:31 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את המאזן המאוחד לשנת  3112כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .3.0.3112
בעד  /נגד  /נמנע
*ההצבעה נדחתה בעקבות מבצע "צוק איתן"
 .3בחירת מנהל קהילה:




מועמד שיזכה למעל  01%מהקולות יבחר לתפקיד.
נדרש מינימום מצביעים של  01%מבעלי זכות הבחירה.
יש לסמן מועמד אחד בלבד .פתק שבו יסומנו שני המועמדים יפסל.

להלן רשימת המועמדים לפי סדר הא'-ב' :
בעד

שם המועמד
דרור קפלון
שמעון כורם

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

ריענון בנושא הרשאה להצבעה בייפוי כוח – מתוך נוהל קלפי
 .1חברי קיבוץ יכולים להעניק ייפוי כוח לאחר להצביע בשמו בקלפי בכפוף לתנאים הבאים:
 1.1מיופה הכוח הינו בן זוגו של החבר;
 1.3החבר נמצא בחו"ל ומיופה הכוח הינו חבר הקיבוץ;
 1.2חבר לא יוכל להיות ,באותו מועד הצבעה ,מיופה כוחם של יותר מ 3-חברים.
 .3ייפוי כוח להצבעה יכול שיחתם במקור או באמצעות מכשיר פקסימיליה.
 .2על ייפוי הכוח להיות מוצג במועד ההצבעה בפני מנהלי הקלפי וזאת כתנאי להצבעה.
 .2האמור בנספח זה כפוף לשינויים שיחולו ,מעת לעת ,ככל שיחולו ,בהוראות הדין .וועדת קלפי
בהתייעצות עם היועצ/ת המשפטית של הקיבוץ אחראית לעדכונו בהתאם.
__________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 10/8/12
נכחו בישיבה  :אילון פרידמן ,אורלי סיגלמן ,יהודית מידן ,רונן לבנה ,מוסה בר סמך ,רעיה פסי ,גיל דגני,
איתן ציון ,שאולי סנקר.

נושא א' :סקירת צוות צ.ח.י והנהלת הקהילה לגבי המצב
השתתף בדיון :עמוס קלרמן – מרכז צ.ח.י
הועברה סקירה לחברי המזכירות לגבי פעילות צוות צ.ח.י והנהלת הקהילה לגבי המצב הביטחוני ופעולת
המערכות והענפים בתקופה זו .הצוות נפגש כל יום ביחד עם מנהלי הקהילה ועוסק בקבלת החלטות
באשר להפעלת המערכות השונות ,מתן פתרונות וחשיבה עתידית .המידע מופץ לחברים באופן יומי במייל
וגם מחולק לחברים הוותיקים.
הפעילות כרגע מתרכזת בשני מישורים :מישור אחד הוא טיפול במרכיבי הביטחון לאור המצב שנוצר.
הדבר כולל השלמת מיגונים חסרים ,טיפול בהסדרת גדר חדשה לישוב ודרך ביטחון ,תוספת ציוד ונשקים
לכיתת הכוננות ומכלולי צ.ח.י השונים ,התאמת תפיסת הביטחון של הישוב למצב החדש .המישור השני
עוסק בהתגברות על מכשולים בירוקרטים מהם אנו סובלים בשנים האחרונות ,וגיוס כספים ותקציבים
ממשרדי הממשלה השונים .משימה זו מצריכה מאמצים רבים תוך הבנה שדברים שלא יקודמו בימים
הקרובים לא יקבלו מענה בעתיד הרחוק יותר.

נושא ב' :הקמת צוות קבוע לקרן לעזרה הדדית.
א .רקע
הקרן לעזרה הדדית פועלת החל משנת  3118ותקנון ההפעלה שלה אושר בקלפי על ידי החברים .הקרן
נועדה ל"עזור לחברים בבעיות אישיות חריגות ,בריאותיות וכספיות של חברים ,במקרים מיוחדים שאין
להם מענה במסגרת החלטות הקיבוץ" .כל חבר רשאי לפנות לקרן לאחר שמיצה עזרה ממקורות חיצונים.
לקרן משמעות חשובה מאוד בערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש מאחר והיא מאפשרת לשמור על החלטות
הקיבוץ ואחידותן אך לתת מענה במקרים מיוחדים בהם חברים נזקקים לעזרה .בשנים האחרונות לא היה
צוות קבוע לקרן ובכל פעם שחבר נזקק לעזרה גובש צוות אד הוק שעבד על פי תקנון הקרן בסיוע
לחברים .מצב זה אינו מאפשר לשפר את פעילות הקרן והסיוע לחברים ואף נוגד את תקנון הקרן ואת
עקרון ההמשכיות בו.
ב .דיון
 .1הרכב הצוות המוצע :יו"ר הצוות – אבנר ענבר ,מרים כורם וגיל דגני .הצוות נדרש לאישור
החברים בקלפי על פי תקנון הקרן.
 .3בצוות חבר אחד שפעל במסגרת אד הוק בשלושה מקרים כך שקיימת המשכיות ברוח תקנון
הקרן .עם תחילת עבודתו יבחן הצוות את התקנון ויגבש את אופן פעולתו.
ג .החלטה
הרכב הצוות יועבר לשיחת קיבוץ ואישור החברים בקלפי.

נושא ג' :הקמת מכינה קדם צבאית ע"ש מרדכי אנילביץ' במתחם חופים הישן.
השתתפו בדיון :אורי אופיר – יזם וגזבר מחלקת המשימות של התנועה הקיבוצית ,פז רייזל – יזם.

א .רקע
מתחם חופים עומד כבר כמה שנים ללא שימוש .את נזקי ההזנחה ואי השימוש במבנים אין צורך להסביר,
די לעבור ולהבין את גודל הנזק .כל יוזמה לשימוש במבנים תהיה כרוכה בעלויות שיפוץ להם נדרשים
מקורות .במסגרת החיפוש אחר שימושים ראויים למבנה החל שיתוף פעולה עם יזמי המכינה ולאחר כמה
חודשים של גיבוש עקרונות שיתוף הפעולה הובאה ההצעה להקמת מכינה קדם צבאית ביד מרדכי.
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ב .עיקרי הדיון











היזמים הציגו את עולם המכינות הקדם צבאיות בארץ .למכינות ישנו ביקוש שעולה על ההיצע באופן
משמעותי (בחלק מהמכינות ישנם מעל  0מתמודדים לכל מקום פנוי).
החזון – הקמת מכינה קדם צבאית במסגרת התנועה הקיבוצית שתעסוק בחקלאות ,התיישבות
ומנהיגות .המכינה תעודד גיוס ושירות משמעותי בצה"ל.
חניכי המכינה יעבדו חצי מהשבוע בתחומי החקלאות וההתיישבות ובחלקו השני יעסקו בפעילות
במכינה.
להקמת המכינה שותפים התנועה הקיבוצית ,משרד החקלאות ,משרד החינוך ,משרד הביטחון ,ק.ק.ל
מו"פ דרום.
המכינה תכיל בשלב הראשון  30חניכים וצפויה לאורך השנים להגיע ל  01חניכים .המכינה תבנה
ב'מבנה גרשון' האמצעי שישופץ מכספי המכינה והשמשת מבנה נוסף תבחן בהמשך .כספי השיפוץ
יקוזזו מדמי השכירות ולאחר מכן תשלם המכינה שכ"ד ליד מרדכי .המבנה ישופץ כך שיתאים
לפעילות חינוכית ולינה (הדבר נבדק והוא תואם את שימושי הקרקע על פי התב"ע).
חניכי המכינה יעבדו בשכר מינימום בענפי הקיבוץ השונים בדגש על חקלאות .לקיבוץ יד מרדכי אין
התחייבות לתת מקומות עבודה והדבר יבוצע על פי צרכי המקום .המקורות לתקציב המכינה הם
באחריות המכינה בלבד מעבודת החניכים ומתקציבים שונים.
למכינה יתרונות ערכיים עבור יד מרדכי בחיזוק ערכי ההתיישבות ,השירות הצבאי והצערת חצר
הקיבוץ.
המכינה תתנהל כישות כלכלית עצמאית ללא קשר ליד מרדכי .הוצג המודל הכלכלי של התנהלות
המכינה .המכינה תציג ערבות מטעם גוף כלכלי משמעותי כתנאי להקמתה.
לאחר אישור הפרויקט בתנועה הקיבוצית ועל ידי הקיבוץ יתחיל גיוס החניכים למכינה כאשר תאריך
היעד לפתיחתה לפעילות הוא ספטמבר ( 3110כשנה מהיום).

ג .דיון
א.
ב.
ג.
ד.

הרוב המוחלט של חברי המזכירות סברו כי הקמת מכינה מסוג זה הוא נכון בהיבט הערכי ובהיבט
מודל הפעולה ועקרונות ההתקשרות.
חברי המזכירות חשבו כי חיזוק ערכי החינוך העבודה והתרומה למדינה עולים בקנה אחד עם ערכי
הקיבוץ.
הוסכם על כולם כי יש למצוא שימושים ראויים למתחם חופים הישן ולא ניתן להשאירו במצב זה.
ככל שיתוף פעולה הן הקיבוץ והן המכינה ידרשו לגבש צורת עבודה שתאפשר למקסם את היתרונות
עבור הקיבוץ וחניכי המכינה.

ד .החלטה
חברי המזכירות אישרו את הקמתה של מכינה קדם צבאית על שם מרדכי אנילביץ'.
הנושא יובא לשיחת קיבוץ ולאישור החברים בקלפי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

בריכת השחייה
בשעה טובה נפתחה בריכת השחייה .אילוצי מבצע "צוק איתן " מנעו מאתנו ,בהנחיות פיקוד העורף,
לפתוח אותה במועד שרצינו .השבוע הוצבה בבריכה מיגונית .זוהי ההזדמנות להודות לחברת "מנופי אבי"
אשר בצעו לנו את העבודה במחיר נמוך במיוחד ובהתראה קצרה .בשבוע בקרוב בין התאריכים 32-3..8
בזמן המקביל לסגירת התלתון תהיה הבריכה פתוחה בנוסף לשעות הרגילות גם בשעות  .-13לנוחות
הצבור .אנו מבקשים לכבד את השעות של השחיינים ולצאת מן המים בשעות אלו .כמובן שאם ישתנו
הוראות פיקוד העורף תיסגר הבריכה.
בברכת רחצה נעימה.
איתן
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יום הפוגה לעובדי יד מרדכי במבצע צוק איתן
שלום לכולם,
ביום רביעי שעבר יצאו כ  111חברים ועובדים שכירים בכל ענפי הקהילה והעסקים ליום הפגה בת"א .מתי
כספי פתח את היום במופע במקלט ביד מרדכי ,ננסי ברנדס הופיע בערב בהתנדבות בפני העובדים במלון
ולמחרת נחו כולם הלכו לים ואספו כוחות להמשך הדרך .את המלון תרמה הנהלת דן במחיר נוח ,בני זוג
חויבו בהשתתפות עצמית כך שהעלות הכוללת הייתה סבירה.
מטבע הדברים הייתה התלבטות את מי להזמין .כמקום עבודה מצאנו לנכון לתת מקום לכל העובדים
(חברי קיבוץ ושאינם חברים) שעבדו בזמן המבצע וחברי צ.ח.י שתמכו בפעילות הענפים .לא כולם יכלו
לצאת ולצערנ ו בשל דוחק הזמן חלק קטן מהעובדים לא הוזמנו ועל כך התנצלותנו .אנו חושבים בימים
אלו ביחד עם מנהל הענפים כיצד להודות לאלו שעבדו במבצע ולא הגיעו ליום ההפוגה .רבים
מהמשתתפים ציינו את חשיבותו של היום הזה עבורם ועבור בני משפחתם.
יחד עם זאת קהילת יד מרדכי תמצא דרך להוקיר את כל חברי הקיבוץ שנשארו ביד מרדכי בעת הזו ותרמו
בנוכחותם הבוטחת באופן גלוי וסמוי לחוסנה של הקהילה כולה.
בברכה
אלון דגן
__________________________________________________________________________

לסם קוטובסקי ,תום פסי,
ואמוץ יצחק
עם גיוסכם לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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