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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
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הצבעת קלפי
תתקיים בחדר האוכל
בסוף השבוע וביום ראשון
14-16/8/2009
בימים ובשעות
שישי,18.30-20.30 :
שבת11.30-13.30 :
ראשון11.30-13.30 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את יריב קלרמן לתפקיד מנהל
קהילה לתקופה של שלוש שנים נוספות ,כאשר במחצית התקופה תיערך בדיקה
של היקף המשרה.
בעד  /נגד  /נמנע
------------------------------------------------------------------- .2הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את אופיר לבנה לתפקיד מזכיר
לתקופה של שלוש שנים נוספות ,כאשר במחצית התקופה תיערך בדיקה של
היקף המשרה.
בעד  /נגד  /נמנע
------------------------------------------------------------------- .3הקיבוץ מאשר ביצוע פרויקט הפרטת תשתיות המים ,המים חמים ושדרוג מוני
החשמל ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .9.8.09
בעד  /נגד  /נמנע
--------------------------------------------------------------------

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
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דו"ח שיחת קיבוץ
 .9.8.09יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :יואל שטיין.
תאריך השיחה.09 :
נכחו באסיפה 12 :חברים.
השתתפו בדיון :דודי דורון ומאירי פרל.
 ,10בשעות/8/09
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים ב'-ש'/09 ,
10-15/8
15/8
.21.30 + 18.00 + 14.00

נושאי השיחה:
 .1דיון בפרויקט הפרטת המים )חמים וקרים( ושדרוג מוני החשמל.
 .2דיון בהמלצת הצוות הממליץ לבחור ביריב קלרמן לקדנציה נוספת בתפקיד מנהל קהילה ובאופיר לבנה
לקדנציה נוספת בתפקיד מזכיר.

החלטות:
 14לאוגוסט .200914-15הנושאים יובאו להצבעה בקלפי בימים 15-16
__________________________________________________________________________

לקראת הצבעת הקלפי
לחברי יד מרדכי שלום !!!
בימים הקרובים אנו הולכים לקלפי לבחור מזכיר ומנהל קהילה ליד מרדכי.
לאחר תהליך בירור מקיף ועמוק ,ולקראת ההצבעה שתפתח הערב ,הרגשנו צורך לשתף את ציבור החברים
במחשבותינו ובתחושותינו ,ולו בכדי לאפשר למי מהחברים לחשוב שוב על מהות הבחירה.
לדעתנו ,משמעות ההכרעה כעת היא לא אחרת מאשר בחירת מנהיגות לקהילה שלנו.
אופיר ויריב העמידו עצמם לבחירה מחודשת ולקדנציה שנייה.
בפני הצוות לא הוצגו מועמדויות נוספות ,ולכן התמקד הדיון ,עד להצבעה המיועדת ,בצוות המוביל
הנוכחי.
תחושתנו כחברים בצוות הממליץ הייתה שתפקוד הצוות 'אופיר – יריב' ,והמהלכים המשמעותיים
שהובילו בקדנציה הראשונה ,הם ציון דרך בקידום מטרות הקהילה של יד מרדכי.
הוסכם על כולנו שזכינו בצוות מוביל היוצר מדיניות קהילתית משתפת ודמוקרטית ,הפועל בשקיפות
מלאה ובלוחות זמנים סבירים למימושה ,והמסוגל לממש את המדיניות המותווית בנחישות וברגישות
הראויות להערכה.
זה לא אומר שנחסכה ביקורת וגם לא שהצוות המוביל חף משגיאות.
אך התרשמנו שיריב ואופיר מכירים בכך ,קשובים לרחשי הציבור ,פתוחים לביקורת ולומדים מטעויות.
הצוות 'אופיר – יריב' מורכב משניים ,לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות .אולם נראה שהם משלימים זה
את זה וביחד הם יותר מהסך הכול.
למרות ההצבעה הנפרדת ,הם מציגים עצמם לבחירה משותפת ורואים בעקרון הסינרגטי יתרון חשוב
מאוד עבורם.
אנו מודעים לרגישות הרווחת בציבור בנוגע להיקפי המשרה ,ולכן סוכם לבדוק את הנושא במחצית
הקדנציה הבאה.

לדעתנו חשוב להעניק לאופיר ויריב רוח גבית ותמיכה ציבורית נרחבת ,כדי שיהיה להם ולכולנו
מנדט להוביל קדימה את קהילת יד מרדכי היקרה והחשובה לכולנו.
בברכה,
חברי הצוות הממליץ לתפקידים מזכיר ומנהל קהילה:
גלעד בארי ,עפרה הלפרין ,אלון דגן ,איתן ציון ,נעמי כהן ,דודי דורון ואילון פרידמן.
__________________________________________________________________________
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תמיכה בהמשך כהונתם של אופיר ויריב
אני מבקשת לצרף את תמיכתי בבחירתם של אופיר ויריב לקדנציה נוספת.
מאז שנבחרו השניים לתפקידיהם אני מרגישה שבאה לקיבוצנו ברכה גדולה .אני לא יכולה לשער כיצד,
אם בכלל ,היה מתנהל המעבר למודל "רשת הביטחון" בלעדיהם.
אני אסירת תודה לאופיר ויריב ,על הנהגתם את הקיבוץ עד כה ,תוך התמודדות יומיומית עם מטלות רבות
מספור ,עם אוכלוסיה מגוונת ורבת פנים ,בעבודה קשה המלווה בחכמה וברגישות.
אני אסירת תודה להם על הנחת יסודות לדרך התנהלותנו העתידית.
אנו עדיין בעיצומם של תהליכים .מלאכה רבה עדין לא הושלמה ,למשל :אישור ועדכון המודל ,טיפול
בשדרוג תשתיות הקיבוץ ,שיוך דירות ונכסים ,קליטת מצטרפים רבים ,אישורי תוכניות לקראת בנייה
גדולה בקיבוץ ,ועוד ועוד.
טיפול בכל אלה דורש משאבי זמן ואנרגיה ,חכמה ,סובלנות ותשומת לב לפרטים ,ובכלל משאבים
אנושיים .זה עדין לא הזמן להסתכל על האגורה .כשנגיע להתנהלות השוטפת ,נדון שוב בהיקפי
משרותיהם.
נכונותם של אופיר ויריב להמשיך בקדנציה נוספת אינה מובנת מאליה .אני משוכנעת שלשניהם יש את
הכישורים לעבוד בעבודות מתגמלות לא פחות ,ועם פחות "צרות על הראש"...
לצערי ,במקומנו ,יש אחדים המסוגלים למרר את חייהם של נושאי תפקידים מרכזיים .הלוואי ויזנחו סוף
סוף את "דפוסי הקרבנות התמידיים" אותם אימצו ,ויכבדו את מי שמוכן לעשות למען הקהילה ולמענם.
חשובה בעיני תמיכה מאסיבית באופיר ויריב ,אשר תיתן להם רוח גבית רצינית להמשך מלאכתם ,וברכה
תבוא עלינו.
דרורה לבנון
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 10.8.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר שגיא ,עפרה הלפרין ,גיורא אתר ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי,
יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1דיון שביעי בטיוטת הצעת שינוי סעיפים בחוברת שינוי אורחות החיים
א .כמתחייב מהחלטת שינוי אורחות החיים )דצמבר  (07ובהמשך לפרסומים בנושא ממשיכה המזכירות
)דיון שביעי בנושא( בהכנת טיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות החיים.
ב .המזכירות מודעת להתמשכות תהליך הכנת טיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות
החיים .לצד החשיבות להגעה לסיום תהליך אשרור התוכנית עולה צורך מהותי וענייני להעמיק בדיון
ולבחון היטב סעיפים ונושאים משמעותיים בחוברת השינוי.

ג .אחד הנושאים המרכזיים שהוחל כבר להתארגן אליו מחדש הינו נושא הפנסיה:
ג .1.במהלך החודשים האחרונים נבנתה טיוטה חדשה המהווה את דו"ח ההתחייבויות הפנסיוניות של
הקיבוץ לחבריו .הטיוטה ,שנבנתה על בסיס נתוני הקיבוץ ובסיוע של חברת "מבט יועצים" )ברית פיקוח(,
לוקחת בחשבון תמורות שחלו בתחום הפנסיה ושאיתן יש להתמודד:
ג .1.1.התיקון האחרון לתקנות הערבות ההדדית בתחום הפנסיה )סכום גמלה פנסיונית מינימאלית נקבע
על  35%מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי(.
ג 2.1.תמורות שחלו בשוק הפנסיה הארצי.
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ג .3.1.קופת הפנסיה הוותיקה של הקיבוץ )עתודות( לא מאפשרת להפקיד בקופה הספציפית )הוותיקה(
לאחר שנפתחה.
ד .למחרת ישיבת המזכירות הנוכחית קוימה ישיבה משותפת ורחבה בה השתתפו נציגים מהמזכירות,
ההנהלה כלכלית ,ועדת פנסיה ,וועדת כספים .הפגישה הוקדשה לדיון ראשון בחלופות שונות שנועדו
להתמודד עם הגירעון האקטוארי ועם התמורות שחלו בנושא הפנסיה.
ה .דיוני ההנהלות בנושא הפנסיה בעיצומם וכאמור לעיל גם בשיתוף אנשי מקצוע חיצוניים מתחום
האקטואריה .עם ההגעה להצעת פתרון הולם בנושא יימשך הדיון באופן פתוח ובהיר מול הציבור.
ו .המזכירות מזמינה את החברים ואת צוותי העבודה  /וועדות של הקיבוץ להציע התאמות נדרשות
לקראת אשרור תוכנית השינוי )את ההצעות יש להעביר לאופיר לבנה .(mazkir@yadmor.co.il
בגמר דיוניה בנושא תגיש המזכירות לחברים טיוטת נוסח מתוקן לתוכנית שינוי אורחות החיים.

החברים יוזמנו להציע הצעות נוספות/אחרות ו/או להציג הסתייגויות כלפי הטיוטה שתוגש ,זאת
לצורך דיון ציבורי משותף של החברים לפני דיון מסכם בשיחה ואישור הקלפי.
 .2רענון צוות מש"א
לפני כשלוש שנים נוסד צוות מש"א במתכונתו הנוכחית .הרכב הצוות כולל את מנהל מש"א ,מנהל
הקהילה ,מרכז המשק וארבעה נציגי ציבור )עפרה הלפרין ,הגר וינר ,שלוית קראוס ומיכל ארדנינג(.
בתום שלוש שנות פעילות של ההרכב הנוכחי ,ובהתאם לנוהלי הקיבוץ ,עולה הצורך לאפשר לחברים
להתמנות כנציגי ציבור לצוות.
המזכירות רואה חשיבות רבה בהמשך קיום הצוות ובפועלו ,עם דגש רב על אפשרויות הסיוע והתמיכה
שבסמכותו להציע לחברים בתחומי העבודה והפרנסה .המזכירות אינה פוסלת החלפה חלקית של נציגי
הציבור היושבים בצוות ,מתוך הרציונאל שיש חשיבות להמשכיות עבודתו השוטפת.
חברים הרואים עצמם מתאימים לכהן כנציגי ציבור בצוות מש"א מוזמנים לפנות בשבועיים הקרובים
לוועדת מינויים )זהבה קלרמן ,דני שני ,ומרים כורם(.

 .3גי ארדנינג מצטרף לצוות דיור
בהמשך להחלטות מזכירות קודמות ,בחרה המזכירות את גי ארדנינג כנציג המזכירות בצוות הדיור של
הקיבוץ .גי יחליף את שלוית קראוס שסיימה כהונתה בצוות הדיור עם פרישתה מהמזכירות.
תודה לשלוית על פעילותה הברוכה ,ובהצלחה לגי!

 .4ספר התנועה הקיבוצית
שנת  2010תעמוד בסימן " 100שנים לתנועה הקיבוצית".
במסגרת האירועים המתוכננים החליטה התנועה הקיבוצית להפיק ספר בו יופיעו כל הקיבוצים ויציגו את
פועלם והישגיהם לאורך הדורות .האלבום יופק על ידי הוצאת 'קורדינטה' ,וצפוי לצאת לאור באביב .2010
מפרט האלבום יכלול מלל ,מפות ומאות תמונות ,ויחולק ל 3 -פרקים עיקריים:
פרק א' יוקדש למבואות וסיפורים מההיסטוריה המרתקת של התנועה הקיבוצית מראשית דרכה ועד
היום.
פרק ב' יוקדש לכ 270 -קיבוצי כל התנועות לפי חלוקה גיאוגרפית.
כל קיבוץ יקבל עמוד שלם בו יפורטו :שם הקיבוץ ,זהות מקימיו ,ציוני דרך לאורך השנים ,ענפי המשק
השונים בעבר ובהווה ,מספר חברים/תושבים ,קטעי פולקלור מהווי הקיבוץ ,ועוד .לכל קיבוץ יוקדשו
מספר תמונות 'מייצגות'.
פרק ג' יציע לקוראים מסלולי טיולים בין קיבוצים ,אתרי תיירות ובילוי בקיבוצים ,כפרי נופש ומגוון
פעילויות ,ועוד.
לספר תצורף 'מפת הקיבוצים' ,בצדה האחד יסומנו כל הקיבוצים ,ובצדה השני יופיעו 'כרטיסי הביקור'
שלהם.
לפי דרישת ההוצאה ,אישרה המזכירות את השתתפות הקיבוץ בספר "אלבום התנועה הקיבוצית" )בעלות
של  ,(₪ 1000וכן אישרה צוות מכין )לציון יד מרדכי בספר( אשר יכלול את ענת רייס ,ורד בר סמך ואופיר
לבנה.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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משולחנו של מנהל הקהילה
 .1ממ"דים – עדכון שוטף
השבוע התקיימה פגישה בקיבוץ בנושא תחילת בניית הממדים ביד מרדכי לפני שנת .2011
בפגישה השתתפו :נציגי הקיבוץ ,מנהל הפרויקט המיגון של יד מרדכי  -ד"ר אורי שקד ,אדריכל המועצה
האזורית לנושא מיגון ישובי עוטף עזה )חוף אשקלון(  -דודי דרורי.
מנהל הפרויקט ,אורי שקד ,הודיע כי עד סוף השבוע הנוכחי על הקיבוץ להשלים ולסיים את תכנון
הממדים של בתי השכונות סולל בונה ,נווה זית ,נווה משק ,פסל ,סנוביון ,אפקה ,מרפאה ואולפן.
תכנון הממדים בשכונת נווה שקמה ובשכונת ותיקים יסתיים במהלך השבועיים הבאים.

 .2כביש גישה ומגרש חניה לגיל הרך
תוכנית כביש הגישה ומגרש החניה לגיל הרך שהוצגה בחדר האוכל הועברה לביצוע החברה הכלכלית של
המועצה האזורית .הביצוע כולל את ניהול הפרויקט ואת הפיקוח עליו.
הפרויקט ממומן מכספים שאושרו לנו במועצה )כ 150,000 -ש"ח ממשרד הפנים 100,000 ,ש"ח תב"ר
לכבישים ,וכ 50 -אלף  ₪תקציב ייעודי לשיקום כבישים(.
הפרויקט מחולק ל 3-חלקים
א .מגרש החניה.
ב .כביש הכניסה מגלריה דנה ועד צומת המכבסה.
ג .הכביש המחבר בין חלק א' לב'.
במידה והסכום הכספי לא יאפשר ביצוע כל החלקים ,ידחה חלק ג' למועד אחר.
יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

מילה טובה
באחת מנסיעותיי ב'-נהג בית' לאשקלון מצאתי את עצמי עומדת זמן רב ומחכה
לנהג הבית שיאסוף אותי בחזרה לקיבוץ.
בבירור טלפוני שערכתי הבנתי ששעת האיסוף שלו חלפה ,ובכל זאת התקשרתי
מהנייד שלי לאלכס פסואה ,שעל אף שכבר היה בדרכו לקיבוץ ומחוץ לאשקלון,
שב על עקבותיו ובא לאסוף אותי.
אלכס ,כל הכבוד! ותודה על ההתחשבות והשרות האדיב!
חווה כהן

__________________________________________________________________________

"תחילתה של ידידות מופלאה"
ביום שישי לפני שבוע התארחו אצלי בתי רותם ונכדי ערן ממשמר העמק .אכלנו ארוחת ערב בחדר
האוכל .ערן יצא לשחק בחוץ ואנחנו יצאנו אחריו כעבור זמן מה .מצאנו אותו בוכה ונסער כשהוא רב עם
קבוצת ילדים שמציקים לו.
הלכנו הביתה וניסינו להבין מה קרה ,להרגיע את ערן הנסער .אך הוא בכה כל הדרך ולקח לו זמן להירגע.
פתאום נשמעת דפיקה בדלת ,שולי שניידר נכנסה ואמרה שלבנה בן יש מה לומר לערן .בן ביקש סליחה
והתנצל על מה שקרה והזמין את ערן לשחק בביתו.
הילדים שיחקו בביתו של בן כשעה וערן חזר משם זורח ומאושר .אך בזה לא תם הסיפור.
למחרת שולי התקשרה ואמרה שבן שואל על ערן כל הבוקר ומבקש להזמין אותו לשחק יחד במגרש
השעשועים.
המפגש הסתיים בכך שערן הזמין את בן לביקור במשמר העמק .זו הייתה חוויה מתקנת ואולי גם
"תחילתה של ידידות מופלאה".
כל הכבוד ותודה לשולי .מי ייתן ותרבנה אמהות כמוה.
צלילה דגן
__________________________________________________________________________
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שישי שבת בחוף הכינרת!
בתאריכים  25/9- 26/9מתארגנת עלייה צפונה לכינרת.
בתוכנית:
יום שישי:

נסיעה לצפון ,התארגנות בחוף חוקוק ,לינה באוהלים על החוף.
המקום מסודר :דשאים ,מקלחות ,ספסלים וצל.
אחר הצהריים :הליכה בזכי ,בתוך המים.
שימו לב :בשעות הצהריים ייצא אוטובוס נוסף למורות ולמשפחות עם
ילדים צעירים .אנא הירשמו בהקדם.

ביום שבת:

צליחת הכינרת למי שמעוניין .לנשארים תהיה תוכנית אחרת.
אנו מארגנים את כל הארוחות.
לאנשים שאינם רוצים לישון באוהלים יש אפשרות לישון באכסניית "כרי
דשא" )אכסניה שגובלת עם החוף שלנו(.
מס' החדרים באכסניה מוגבל!

עלויות:
מחיר ללינה על החוף:
 ₪ 100לאדם באוהל ₪ 70 .לילד עד גיל .6
מחיר לינה באכסניית "כרי דשא":
 ₪ 485לזוג כולל א .בוקר ) ₪ 40 +לאדם עבור הארוחות עם
הקיבוץ(.
ההרשמה החלה,
בואו ליהנות יחד בצפון ,להתראות ,ועדת תרבות
__________________________________________________________________________

תזכורת
מחר במוצ"ש 15 ,באוגוסט ,בשעה  ,20.30בחדר-האוכל:
משחק שחמט סימולטני  -כל מי שיודע קצת לשחק ,מוזמן!
אנא להודיע למשה סוקר ולהביא לוח וכלי שחמט
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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