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תוצאות ההצבעה בקלפי
שנערכה ב12-13/01/07 -
ההחלטה :הקיבוץ אישר את הצעת המנדט לשינוי אורחות החיים ומודל ההתפרנסות ביד מרדכי" -חזון יד
מרדכי לעצמאות ושותפות חדשה" כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ בתאריך .1.1.07
תמכו בהצעה 134 :חברים .התנגדו להצעה 42 :חברים .נמנעו 6 :חברים.
סה"כ השתתפו בהצבעה 182 :חברים.
ספרו :מאיר שגיא וגי ארדינינג.
_________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 05/01/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,שמעון כורם ,אילון פרידמן ,מאיר שגיא,
גיורא אתר ,יריב קלרמן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.

נושאי הישיבה (1 :עצרת השואה והגבורה  (2שמעון כורם לנציגות יד מרדכי במועצה.
 (1עצרת השואה והגבורה
בראשית דצמבר שעבר התכנסה בבית התנועה בתל-אביב פגישה לצורך דיון בנושא אחריות קיום העצרות
לציון יום השואה והגבורה ביד מרדכי .בפגישה נכחו נציגי התנועה העוסקים בענייני העצרת ,בראשות
המזכיר ,גברי ברגיל ,וכן ישראל מידן ואופיר לבנה מטעמנו .ברקע הפגישה עמדה החלטת התנועה להעביר
את קיום העצרות לאחריות ולניהול יד מרדכי ,זאת בעקבות ארגון מחדש במוסדות התנועה הקיבוצית
במסגרת מיזוג התנועות .עד היום האחריות לקיום העצרות הייתה בידי התנועה ,אולם מעתה ,על פי
ההחלטה החדשה ,יד מרדכי תשא באחריות לניהול התקציבי של העצרות והתנועה תסתפק בהעברת
תקציב שיכסה חלק מהעלויות בלבד.
בישיבתה האחרונה ,אליה הוזמנו ישראל מידן ושוקי רייזל ,קיבלה המזכירות הסבר מפורט בכתב ובעל פה
על החלטת התנועה לארגון מחדש של ניהול אירועי עצרת השואה והגבורה ביד מרדכי .בתום דיון מעמיק
בנושא ,בו הובהר מעל לכל ספק שהמוזיאון לא יוכל לקחת על עצמו את ניהול העצרת ,לא מבחינת כוח
אדם ולא מבחינה תקציבית ,קיבלה המזכירות את ההחלטה הבאה:
"קיבוץ יד מרדכי מבקש לערער על החלטת התנועה בנדון .קיבוץ יד מרדכי רואה בהחלטת התנועה מגמה
של התנערות מאחריותה לשימור זכר פועלו של השומר הצעיר בימי מלחמת העולם השנייה בכלל ובגטו
וורשה בפרט .התארגנות תקציבית מחודשת ראוי שלא תהווה סיבה מספקת לביטול המחויבות התנועתית
לקיום עצרת הגבורה והשואה .הגישה ששימור זיכרון כה חשוב לעם היהודי הוא ענינה של יד מרדכי
בלבד אינה מקובלת על מזכירות הקיבוץ.
לדעת חברי המזכירות ,שנת מיזוג התנועות היא הזדמנות להנהגת התנועה הקיבוצית המאוחדת להוביל
מהלך שיהפוך את העצרת השנתית ביד מרדכי לאירוע ממלכתי לאומי ובכך לתת ,לאורך זמן ,משקל יתר
לעצרות הזיכרון ובכלל זה לחלקה של תנועת השומר הצעיר במאבק הגבורה של העם היהודי.
המזכירות הנחתה את מזכיר הקיבוץ ואת החברים המטפלים בנושא להביא את עמדתה בפני מזכירות
התנועה.
כמו כן היא מאמצת את ההצעה שעצרת  2007לא תיפול 'בין הכיסאות' ושיימצא לקיומה פתרון ביניים
עד שתסוכם בין הקיבוץ והתנועה התנהלות הקבע".
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 (2שמעון כורם לנציגות יד מרדכי במועצה
עם סיום תפקידו של אברי דביר כנציגינו במועצה עמלה המזכירות ,בשיתוף ועדת מינויים ,למנות לו
מחליף ,לפחות עד לבחירות המוניציפאליות הבאות שיחולו בעוד כשנה .בשנים האחרונות התחזקה
המועצה ונעשתה בהדרגה לגוף חזק בעל השפעה ,תמיכות ותקציבים רבים ומכאן שחובתנו למנות נציג
דומיננטי ובעל ניסיון ,שידע להביא הצלחות משם .המזכירות וועדת מינויים ממליצים למנות כנציג יד
מרדכי במועצה את שמעון כורם ,שהציג לאחרונה מועמדותו לתפקיד .ניסיונו הרב של שמעון כגזבר
וכחבר מזכירות יהוו עבורו יתרון רב בעבודה מול גורמי המפתח במועצה .בשתי ישיבותיה האחרונות
עסקה המזכירות ,יחד עם שמעון ,בהגדרת התפקיד ובאחריות הנגזרת ממנו:

הגדרת תפקיד נציג יד מרדכי במועצה  /אמנת שרות
אחריות:
 .1חובת השתתפות במליאות המועצה.
 .2חובת ייצוג המזכירות והקיבוץ במועצה.
 .3חובת דיווח על בסיס שוטף למזכירות ולקיבוץ על הנעשה במועצה :תקציבים ,מוניציפאלי ,חינוך,
תרבות ,ביטחון וכיו"ב.
 .4עדכון ודיווח בנושאי מועצה ,על בסיס שוטף ,למנהל קהילה ובעלי תפקידים בקיבוץ.
 .5קיום עבודה משותפת בנושאי מועצה עם מנהל קהילה ובעלי תפקידים בקיבוץ.
 .6תיעוד ישיבות במועצה באמצעות פרוטוקולים מסודרים לכל נושא.
 .7סנכרון ,תיאום וקיום שיתוף פעולה פורה והדדי בין גזברות יד מרדכי לבין גזברות המועצה.
 .8יצירת תוכנית עבודה לשנת .2007
 .9ריכוז כל הפעילויות והקשר עם שאר נציגי יד מרדכי במועצה )חינוך ,ביטחון וכו'( ,לרבות מיסוד פגישות
תיאום בין נציגינו במועצה.
 .11ריכוז דו"חות וחומר מהמועצה וניתובם כאן לפעילים השונים.

בבניית הקשר ובטיפוח היחסים עם גורמי

המזכירות מאחלת לשמעון כורם הצלחה רבה
המועצה!

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות.

דיווחים ועדכונים
ביקור ולוולה )זאב( שור ,מזכיר התנועה ,ביד מרדכי
השבוע ביקר אצלנו ולולה )זאב( שור ,מזכיר התנועה ,יחד עם משלחת של גורמים נוספים מהתנועה,
במטרה לשמוע נציגינו כאן בנושאי ביטחון ומיגון במוסדות החינוך של יד מרדכי )לבקשתו של ולוולה
פתחנו את הביקור במכוורת יד מרדכי עלית .תודה לחגי מן על הסיור המודרך(.
משם המשכנו לבי"ס "שקמה" ולמתחם "חופים -הגיל הרך" במטרה להציג בפני המשלחת בעיות קשות
שנוצרו עקב פעולות המיגון ועקב המצב הביטחוני המתוח המתמצות באי-עמידת משרד הביטחון
בהתחייבויותיו לתקן מפגעים וליקויים שנוצרו בעת עבודות המיגון .תוצאות ביקורו של מזכיר התנועה
לא אחרו לבוא ועוד באותו היום התבשרנו כי הוזמנו לפגישה אישית בשבוע הבא עם עוזרו של שר
הביטחון בנושאים אלה ,ולפגישה אחרת עם שרת החינוך ,יולי תמיר ,בנושא השוואת תקציבים לבי"ס
שקמה .נכחו בסיור ובפגישה מטעמנו :גדי רינת ושושנה מירוצ'ניק )שקמה( ,אורי קופפרמן ,משה סוקר
)פרויקטור מיגון( ,הגר מן )גיל הרך( ,הדס מן )חופים( ,איתי דגני )יו"ר ועדת ביטחון( ,אופיר לבנה.
מסר :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

חובת העברת דיווחי פנסיה וגמל
תזכורת ועדכון לחברי הקיבוץ :חברי קבוץ המועסקים בתלושי שכר שצברו או שצוברים זכויות
פנסיוניות מעבודתם ,מקבלים בראשיתה של כל שנה אזרחית דו"חות על צבירותיהם לשנה שהסתיימה
ומשנים קודמות .דו"חות אלה מקרנות הפנסיה )או ביטוחי המנהלים( וקופות הגמל ,הנם בנוסף לדו"ח
 106המרכז את כל נתוני השכר של השנה שהסתיימה.
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החברים מתבקשים להעביר להנהלת החשבונות:
 .1דו"חות .106
 .2דו"חות מקרנות הפנסיה או מביטוחי המנהלים.
הנתונים הכרחיים לצורכי הנהלת החשבונות ולצורכי איתור זכויות הפנסיה שנצברו.
כידוע ,הקבוץ אינו צובר פנסיה לחברים אשר מעסיקם מפריש עבורם לחסכון פנסיוני .מדי שנה נערכת
בדיקה של הפנסיה שנצברה ,ואם יש צורך נשקלת הפקדה להשלמה .בהעדר נתונים ,לא ניתן לבצע
הפקדות מתקנות.
בשנים האחרונות הננו עדים לחוסר שיתוף פעולה משווע בהעברת הנתונים .לקראת סיום שנת ,2006
אנחנו נערכים להתמודדות חדשה לקבלת הנתונים .בקרוב תועבר רשימת הדוחות אותם אמור להעביר כל
אחד מהחברים להם נצברה פנסיה או גמל מעבודתם.
שימו לב :העברת הדוחות של שנת  2006תהווה תנאי מקדים להמשך הפקדת הקבוץ לתוכנית הפנסיה של
החבר/ה .חלון הזמן אותו נוכל לאפשר לחברים להעברת המסמכים הדרושים הינו ינואר – מרץ .2007
החל מחודש מרץ  2007ייפסקו אוטומטית הפקדות לתוכנית הפנסיה של חברים שימנעו מלהעביר הדוחות
הנ"ל.

את הדוחות יש להעביר לזהבה קלרמן  ,אשר תרכז את איסוף הדוחות מטעם הנה"ח.
בברכת שיתוף פעולה
צוות פנסיה
__________________________________________________________________________

שינוי מבני בהנהלת מכוורת יד מרדכי
במסגרת השינויים במכוורת יד מרדכי אני שמח להודיע על מבנה ההנהלה החדש של המכוורת ומינויים
של אמיר דבורה למנהל התפעול ואלעד רביד למנהל החדשנות והפיתוח העסקי.
אמיר דבורה בן  ,34חבר קיבוץ ,בעל תואר בתעשייה וניהול ,התחיל את עבודתו במכוורת לפני  12שנים.
לפני כשנה וחצי עבר לרכש המרכזי בשרשרת האספקה של שטראוס עלית ,שם שימש בתפקיד מנהל רכש
אריזות וכעת חוזר למכוורת בתפקידו כמנהל תפעול.
בפני אמיר עומדים אתגרים רבים ומגוונים-הטמעת מודל עבודה חדש ,התייעלות ושיפור מערכים בכל
התחומים ואני בטוח כי יעמוד בהם בהצלחה.
אמיר יכנס לתפקידו בתיאום עם הרכש ושרשרת האספקה .על מועד התחלת התפקיד תבוא הודעה
בנפרד.
אלעד רביד בן  ,32מהנדס תעשיה וניהול בהכשרתו ,התחיל את עבודתו במכוורת כמנהל איכות לפני
שנתיים וחצי .במהלך השנה וחצי האחרונות ביצע משימות שונות בתחום החדשנות והפיתוח העסקי
והפגין מקצוענות  ,ידע ,וכשרון רב.
בפני אלעד עומד אתגר גדול להיות שותף להובלת הפיתוח והצמיחה של החברה ואני בטוח כי יעמוד
בהצלחה במשימה המורכבת.
המינוי נכנס לתוקף החל מה .1/1/07
אני מאחל לאלעד ואמיר הצלחה רבה באתגרים הרבים העומדים בפניהם ובטוח כי יעמדו בהם בהצלחה.
מסר :חגי מן
__________________________________________________________________________

הבונקר ברחוב מילה 18
בימים אלו ממש ,מוקם מהריסותיו בונקר מילא  18בוורשה .הבונקר מוקם בתוך המוזיאון ,כאן אצלנו
בקבוץ ,וייפתח רשמית לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה .חברים המעוניינים לראות את הבונקר בשלבי
הקמתו ,מוזמנים למוזיאון בימי שבת בין השעות .11.00 -14.00

מהו אותו הבונקר? על-כך בכתבה המצורפת בעמוד הבא..
בברכה ,צוות המוזיאון
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הבונקר ברחוב מילה  - 18הסמל של מרד גטו ורשה
הבונקר ברחוב מילה  18בוורשה ששימש את הארגון היהודי הלוחם "אי"ל" בפיקודו של מרדכי אנילביץ',
מסמל בתערוכה החדשה במוזיאון את שלב ההתכנסות בבונקרים ,את ההגנה העצמית היהודית ואת
הלחימה בגטו ורשה.
מרד גטו ורשה ) 19באפריל  16 - 1943במאי  (1943היה המרד היהודי הגדול ביותר שפרץ בתקופת השואה,
והוא אחד מסמליה של ההתנגדות היהודית בתקופה זו .ייחודו בשיתוף הפעולה שהיה בין הלוחמים לבין
האוכלוסייה העירונית שנותרה בוורשה לאחר הגירוש הגדול לטרבלינקה ביולי-ספטמבר  .1942אז גורשו
ונשלחו אל מותם כ  300,000 -יהודים מתוך כ  500,000 -שנכלאו בגטו .אחרי אותה אקציה נותרו בגטו בין
 50,000-60,000יהודים .על הנותרים ובעיקר על האנשים הצעירים ירדה אוירה של יתמות ,אבל והתפכחות
מרה מפני שהבינו שבקרוב יבוצע הגרוש האחרון והסופי מהגטו ,ובכך גורלם נחרץ למוות.
מיד אחרי הגרוש ההמוני תפסו אנשי הארגון היהודי הלוחם "אי"ל" בהנהגת מרדכי אנילביץ' ,את ההנהגה
בגטו וביחד עם האוכלוסייה שנותרה ,ירדו למחתרת .הם ניצלו תקופה זו להכנת רשת מחבואים ובונקרים
תת קרקעיים מצוידים היטב ,אשר עמדו זמן ממושך במצור ואפשרו לכל יהודי מקום מסתור ומחבוא.
הגרוש האחרון החל ב 19 -באפריל ,ערב חג הפסח תש"ג 27 .ימים ולילות נמשכה המערכה שבה הנאצים
הפעילו כוח ניכר ובכללם טנקים .בימי הלחימה הראשונים כלל הכוח הגרמני  2,050חיילים ושוטרים ו30-
מפקדים .מולם עמדו כ 750 -לוחמים יהודים המצוידים רק באקדחים ובנשק תוצרת בית .אחרי מספר ימי
לחימה ברחובות ובעליות הבתים ,התכנסו הלוחמים בבונקרים .עיקר הלחימה נעשתה בלילות כאשר
הלוחמים היהודים היו מתנפלים על הגרמנים שחיפשו אותם מתחת להריסות הבתים.
הלחימה נמשכה מבית לבית עד ה  16במאי ,כאשר בתי הגטו בוערים והשהות בבונקרים נהייתה ממש
בלתי נסבלת.
ב 8-במאי נהרגו מרדכי אנילביץ' מפקד המרד וחברי מפקדתו בבונקר שלהם ברח' מילא  18שהתגלה ע"י
הגרמנים .הם לחמו עד הסוף ,איש מהם לא נפל חי בידי הגרמנים ,רבים שלחו יד בנפשם .כמה עשרות
וביניהם כמה ממנהיגי המרד  -צביה לובטקין ,יצחק צוקרמן ומארק אדלמן נחלצו דרך תעלות הביוב אל
"הצד הארי" ומשם באמצעות משאית הגיעו אל היערות.
ב 16-במאי  1943הורה הגנרל יורגן שטרופ ,שפיקד על דיכוי המרד ועל חיסול הגטו ,לפוצץ את בית-
הכנסת הגדול ברחוב טולמצקי בוורשה והכריז" :גטו ורשה איננו עוד".
רשמה :ורד בר סמך
__________________________________________________________________________

שבת שלום
לכל בית יד מרדכי !

4

