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דו"ח מישיבת המזכירות הפתוחה לציבור מתאריך 113/31/
נכחו בישיבה :אילון פרידמן ,רונן לבנה ,איתן ציון ,עופרה הלפרין ,אלון דגן ,גיורא אתר יריב קלרמן.
מספר נוכחים // :חברים.
צילום והגברה :משה הקל.

 .1התארח בישיבה ניר מאיר יו"ר הארגונים הכלכליים האזוריים ויו"ר ק.מ.ה (קבוצת מנהלים
הטרוגנית)
כללי:
ישיבת המזכירות הפתוחה עם ניר מאיר התקיימה לאור הצורך בקבלת כלים להחלטה על היקף משרת
מרכז משק ובהבנת התהליכים שעוברים על הקיבוצים ב –  /2השנים האחרונות.
א .תזכורת
 .1מתוך חזון הקיבוץ (חוברת השינוי)" :קיבוץ יד מרדכי יהיה בעל נכסים רבים ומגוונים בעלי ערך
כלכלי ,אשר יבטיחו התפתחות היישוב הכפרי  -חקלאי לטווח ארוך ויעניקו ביטחון כלכלי לחברי
הקיבוץ ,לרבות פנסיה לחברים הוותיקים .חלק מנכסי הקיבוץ ו3או פירותיהם ישויכו לחברים לפי
מפתח של וותק .הניהול ביד מרדכי יהיה באמצעות מוסדות נבחרים ,ובמסגרת מבנה ארגוני
שיבטיח ניהול מקצועי ,יעיל ,משתף ,שקוף ומבוקר".
 ./במבנה הארגוני הוגדר יעוד הנהלה כלכלית" :ניהול ופיתוח עסקי הקיבוץ בראייה מערכתית
ואסטרטגית במטרה להשיא רווחיותם בהתאם לחזון וערכי הקיבוץ".
 ./במהלך תהליך הארכת קדנציה בשנה לדודי דורון ,המליץ צוות האיתור שהיקף משרת מרכז משק
יהיה במשרה מלאה.
 .4חברי קיבוץ ביקשו שיהיה דיון על היקף משרת מרכז המשק.
 .2בדף מזכירות מס ,1/// .מתאריך  ,11.1.1/יצא פרסום לציבור:
א" .מנהל מש"א יוביל דיון על היקף משרת מרכז המשק ביד מרדכי".
ב" .הדיון וההכרעה יסתיימו עד  ,/1././11/מועד סיום הקדנציה הנוכחית של דודי דורון".
 .6ההצעה להארכת קדנציה של דודי דורון לא עברה בקלפי.
 .7על הקיבוץ לבחור מרכז משק במקום דודי דורון בהקדם האפשרי מאחר ודודי דורון מסיים
תפקידו בתאריך  ,/1./.1/וצריך לאפשר למרכז משק נכנס אפשרות לחפיפה עם דודי דורון.
 .8התקיימה ישיבת המזכירות הפתוחה לפגישה עם ניר מאיר יו"ר הארגונים הכלכליים האזוריים.
ב .עיקרי הדברים כפי שהוצגו על ידי ניר מאיר:
 .1בתחילת שנות ה 01 -בוצע הסדר עם הקיבוצים לצורך הסדרת חובות הקיבוצים לבנקים.
 ./הממשלה קיבלה קרקעות מקיבוצי המרכז ,ובתמורה נתנה לבנקים  41אגורות בגין כל שקל חוב
שנמחק.
 ./בשנים  /111 – /11/התובנה בקיבוצים הייתה שאנו דור אחרון לקיבוץ ,בדרך לעבור להיות ישוב
קהילתי ,לקיבוצים לא היה מה להפסיד פרט לעוני בקיבוצים.
 .4הנהגות התנועות הבינו שהם בפשיטות רגל ופנו לבנק הפועלים וביקשו להציל רק את הארגונים
הכלכליים ,שכולם פרט ל / -באותה תקופה פשטו את הרגל.
 .2הקיבוצים פנו להקים הרחבות קהילתיות ,בצמוד לקיבוצים.
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מאז קרו מספר תהליכים מונחי רשויות מדינה שחלקם נולדו מתוך מטרה לפגוע בקיבוצים ,אך
בראייה ארוכת טווח הם הצילו את הקיבוצים:
א .לא אישרו לקיבוצים להרוויח כסף מהתושבים החדשים שנקלטו להרחבות.
ב .לא אישרו לקיבוצים לסנן ולבחור מי ייקלט להרחבות הקהילתיות.
ג .ב /112 -תקנות הסיווג החליטו מהו קיבוץ מתחדש.
ד .בשנת  /116בוצע הסדר חובות ב' נוסף ל 41 -קיבוצים חדלי פירעון.
ה .בוצעו הסדרי חובות שלב ג' ע"י הארגונים הכלכליים האזוריים שהתחזקו והם שקנו את
חובות הקיבוצים מהבנקים ופרסו אותם לקיבוצים מעוטי היכולת.
קיבוצים התחילו לקלוט לחברות רגילה בקיבוץ (בדומה לפרויקט הקליטה ביד מרדכי).
בשנים  , /111 – /118חברים התחילו להבין שהמציאות שחברי הקיבוץ היום הם דור אחרון
בקיבוץ  -אינה נכונה.
בשנת  /111הוכרז במועצת תנועה הקיבוצית שהמציאות שאנו דור אחרון בקיבוץ ,אינה נכונה.
יש  /עובדות משמעותיות שצריך להכיר ולהתייחס אליהן:
א .כיום התנועה הקיבוצית חזקה יותר מאי פעם.
ב .אף סוציאליסט לא אוהב לשלם מיסים.
המשמעות הנגזרת מסעיף  -11שהסדר שיוך הנכסים הקלאסי שמחלקים את כל הנכסים לחברים
אינו מתאים למציאות שנוצרה ,צריך להשאיר נכסים לצורך שמירה על הערבות ההדדית.
היה והנכסים יחולקו ליורשים ,עלולה להיווצר סיטואציה שאותם נכסים יוחזקו על ידי תושבי תל
אביב ולא על ידי חברי יד מרדכי.
כדי להחזיק את גורמי הייצור שקיבלנו מהמדינה – קרקע ,מים ,חלב עלינו לקיים קיבוץ ולכן צריך
לשמר את כושר הייצור של הקיבוץ כיחידה כלכלית שלמה.
התנועה אימצה בשנת  /111שחלק מהנכסים צריכים להיות מיועדים לצורך שמירת הערבות
ההדדית וזו התובנה הרווחת כיום בתנועה.
המשק הקיבוצי הוא כמו קואופרטיב.
לשאלה האם צריך לפתח את המשק ענה ניר :חד משמעי להגדיל נכסים ,ברמת סיכון מחושבת
ונכונה לקיבוץ.
היקפי משרות :הקיבוץ של שנת  /11/בעת המשבר הכלכלי הגדול ,כאשר לקיבוצים לא היה מה
להפסיד ורצו לפרק את הקיבוצים ,הסתכלו על המושבים וראו איך חצי משרת מזכיר מתחזקת
ישוב ,וכך החליטו לפעול גם בקיבוצים ,הגישה הייתה לקצץ עד למינימום האפשרי.
בקיבוץ שיש חצאי משרות נוצרת אנורקסיה ניהולית שאינה מאפשרת לקיבוץ לצמוח ואינה
מאפשרת לבעלי תפקידים להגן על אינטרסים של הקיבוץ.
לשאלה מה נכון ליד מרדכי ניר מאיר אמר שאין לו תשובה ,לצורך כך נדרש תהליך לימוד של צרכי
הקיבוץ ,ע"י נציג ק.מ.ה (קבוצת מנהלים הטרוגנית) ,פרק זמן של כ 2 -שבועות.
חברת ק.מ.ה אינה מנהלת את הקיבוצים ,אלא לאחר אבחון והסכמה על תוצאות האבחון עם
הנהלות הקיבוץ ,הם מביאים יו"ר שעוזר למנהלים להוביל את הקיבוץ.
להערכתו כ 41% -מהקיבוצים יודעים להגדיר לבד מה צרכיהם.

ג .עיקרי הדיון במזכירות
 .1ההסבר של ניר מאיר מרחיב אופקים ומסביר בצורה מיטבית את התהליכים שעברו על
התנועה בעשרים השנים האחרונות.
 ./האחריות הנדרשת מתפקיד מרכז משק ,הדרישות המקצועיות ,העומק שנדרש ללמוד את
הדברים ,האיומים החיצוניים ,כל אלו מחייבים אותנו לבחור אדם למשרה מלאה לתפקיד
מרכז משק.
 ./חצי משרת מרכז משק אינו מאפשר פיתוח עסקי ובקושי מספיק לשמירת הקיים ולכן
מרכז משק חייב בעת הזו לעבוד במשרה מלאה.
 .4החזון הכלכלי של יד מרדכי הוגדר והוחלט בחוברת השינוי ,קיבל השלמה במסגרת
ההחלטות על המבנה הארגוני ,כפי שמצוטט בתזכורת ,סעיפים .1,/
 .2מרכזי משק רבים מעדיפים עבודה בחצי משרה ,מאחר ואין מהם ציפיית פיתוח,
משכורתם גדולה בהרבה ממשרה מלאה ( /חצאי משרות = שכר ותנאים טובים יותר
ממשרה אחת) ואין בקרה מתי הם נמצאים ואיפה.
 .6כשאופיר ויריב נכנסו לתפקידי מזכיר ומנהל קהילה היה ויכוח האם הם צריכים לעבוד
בחצאי משרה או במשרות מלאות .צריך להודות לכל שקל שהושקע ב /-המשרות
המלאות.
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מצבנו הכלכלי טוב ולא צריך להביא לאנורקסיה ניהולית כפי שהציג ניר מאיר.
משרת מרכז משק לאורך כל השנים הייתה במשרה מלאה ,ובטח היום בסיטואציה
הניהולית בה הקיבוץ נמצא ,לא נכון לצמצם היקף משרת מרכז משק.
בדעת מיעוט נטען כי עלות משרת מרכז משק יקרה ולכן צריך לצמצם בחצי.
רצוי לבחור יו"ר בהקדם.
אבחון צרכי הקיבוץ על ידי ק.מ.ה בהחלט יכול להוסיף.

סיכום

 .1המזכירות מנחה את צוות בחירת מרכז משק לבחור מרכז משק במשרה מלאה.
 ./המזכירות תוביל דיון ציבורי בתוך שנה וחצי על החזון ,האסטרטגיה ומטרות המשק.
 ./המזכירות תפנה לחברת ק.מ.ה לביצוע אבחון לקיבוץ.

 .2פנייתם הפומבית של חברים למזכירות לבחון פנייה ליריב קלרמן שימשיך בתפקידו עוד
שנה כמנהל קהילה
א .רקע
נכתב על ידי אלון דגן מש"א:
בעקבות פנ ייה של מספר חברים דרך המייל לבחון השארות של יריב בתפקיד מנהל קהילה לעוד שנה
או שנתיים.
הריני להבהיר שכמנהל מש"א בחנתי את כל הרעיונות הן בצוות הבוחר ,הן בפורום המזכירות והן מול
יריב עצמו.
ההסכמה המקורית של יריב להישאר בתפקיד עוד שנה ,לפני ההצבעה בקלפי על המשך הכהונה של
דודי דורון ,הייתה כבר אז פשרה מבחינתו על רקע תחושתו שמיצה את התפקיד ורצונו לחפש עיסוק
אחר.
יריב נענה לפנייה של הצוות המאתר והמזכירות לפני ההצבעה מתוך תחושת אחריות לקיבוץ (יצירת
דרוג החלפת בעלי תפקידים בקהילה) ,וגם מתוך רצון להתמודד על תפקיד מרכז המשק כשיפתח
המכרז.
אם יש איזו שהיא אפשרות לחזור אחורה (ללכת להצבעה חוזרת על הארכת הקדנציה של דודי דורון)
היא יכולה להתממש דווקא על ידי חברים שבחרו להתנגד בקלפי ליוזמת הארכת הקדנציה של דודי
דורון.
מבדיקה שערכתי עם מספר חברים שהתנגדו להארכת הקדנציה של דודי דורון לא שמעתי שינוי
בעמדתם ,גם על רקע הבנתם שיהיו חילופי גברי מידיים בארבעה תפקידים מרכזיים בקיבוץ וצפי
למשבר ניהולי כללי במשק ובקהילה.
ב .עיקרי הדיון במזכירות
 .1המזכירות מצרה על כך שחברים רבים הצביעו נגד עמדת הצוות הממליץ ,הנהלה כלכלית
והמזכירות ,בייחוד לאור פניותיהם של אופיר לבנה ,יריב קלרמן והמזכירות ,אשר חזרו ואמרו
לציבור שהיה וההצעה להארכת הקדנציה של דודי דורון בשנה לא תאושר בקלפי ,צפוי משבר
ניהולי לא רק במשק אלא באופן מובהק דווקא בקהילה:
א .אופיר הודיע על סיום עבודתו כמזכיר.
ב .יריב הצהיר שהוא מעוניין להתמודד על תפקיד מרכז משק כאשר זה יתפנה.
 ./לאחר שהמזכירות שקלה לערער ,הציבור לא היה קשוב לשיקולים של המזכירות לחשיבות
הארכת הקדנציה של דודי דורון כמרכז משק גם עבור המשבר הצפוי בקהילה.
 ./יד מרדכי צריכה לבחור מרכז משק לקדנציה מלאה ולא לחפש מרכז משק כברירת מחדל לשנה.
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 .4המשק נמצא בתהליכי עבודה מול גורמים חיצוניים ולא ניתן להקל ראש בכך.
 .2המזכירות מקווה שהפנייה הפומבית של חברים אל המזכירות ,לבקש מיריב קלרמן שימשיך עוד
שנה בתפקיד כמנהל קהילה (ע"ח התמודדותו על תפקיד מרכז המשק) ,אינה ניסיון להסיר
מעצמם אחריות למשבר אפשרי בקהילה.
 .6לאור השתלשלות האירועים שתוארו בסעיף זה ,ומאחר שבמרץ  /11/יריב קלרמן מסיים כמעט
 7שנים בתפקיד מנהל קהילה ,המזכירות אינה חושבת שהיא צריכה למנוע מיריב קלרמן את
רצונו הלגיטימי והטבעי להתפתח באופן אישי ,בכל תחום שיבחר לעסוק בו בעתיד.
ג .סיכום
 .1המזכירו ת מבינה היטב מדוע החברים פונים ומבקשים לשקול את הארכת הקדנציה של יריב
קלרמן כמנהל קהילה אך אינה מצטרפת לפניית החברים בנושא זה מהטעמים שהוזכרו לעיל.
 ./המזכירות ממליצה לאמץ את המשפט " :סוף מעשה במחשבה תחילה".

./

בחירת צוות בוחר למשרת מרכז משק

ההצעה הוגשה על ידי אלון דגן מש"א:
חברי הצוות :אלון דגן –מש"א ,גיורא אתר ,חגי מן ,אורלי סיגלמן ,מוטי ברנדס ,חנה מורג ,ניצן ישראלי,
אילון פרידמן וזאבי מידן.
התקיים דיון האם נכון יהיה שזאבי מידן יהיה חבר בצוות:
זאבי מידן ,בן הקיבוץ ,עובד כמנכ"ל החברה הכלכלית של המועצה האזורית.
זאבי מידן עבד בעבר כמרכז משק ביד מרדכי ,ויש לו ניסיון כלכלי רב ,כך שיוכל לתרום מניסיונו הרב
בצוות הבחירה.
סיכום:
 .1המזכירות מאשרת את הרכב חברי הצוות המוצע.
 ./המזכירות מבקשת מחברי הצוות להביא הצעה מוסכמת לתפקיד מרכז המשק של יד מרדכי
בהקדם האפשרי.
 ---------------------------------------עד כאן מישיבת מזכירות----------------------------------------------שידור חוזר :של שיחת המזכירות הפתוחה עם ניר מאיר יו"ר הארגונים הכלכליים האזוריים,
מוקרן מיום שלישי  1/./.1/ועד יום שבת ה //./.1/ -בין השעות ( 18:11 – //:11כל שעה עגולה).
___________________________________________________________________

עדכון בריאות ורווחה

ניצה רינת תעדר מהקיבוץ עד תאריך .2././11/
בבעיות דחופות ניתן לפנות לרחל אוריש.
זיכויי בריאות של חודש ינואר פרט לתרופות יינתנו בחודש /./11/
ניצה רינת

מועדון החברים
ביום שני  81.2.81בשעה  83.11במועדון לחבר
"אתיופיה – לא מה שהכרתם"
ניפגש עם יובי  ,שהקימה את הגרעין הקהילתי של יוצאי אתיופיה בגדרה ,ועד היום חברה בו.הגרעין
מתמודד עם מציאות קשה בכלים קהילתיים אתיופיים.
חברים ,בנים נקלטים ותושבים ,כולכם מוזמנים! ארוחה קלה מובטחת
להתראות – צוות המועדון
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הזמנה למפגש חברים
בנושא הצגת ביטוח בריאות (משלים) קולקטיבי לקיבוץ
מסוג " מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ"
מטעם חברת ביטוח חקלאי יציג עמי כהנא (חבר קיבוץ כפר עזה)
המפגש יערך במועדון לחבר בתאריך  10./.1/בשעה ./1:/1
_________________________________________________________________________

תזכורת לציבור בנושא :אימוץ ביטוח בריאות (משלים) קולקטיבי לקיבוץ מסוג "מגן ניתוחים"
הנושא הוצג בדף מזכירות מס 1/// .מתאריך :11.1.1/
השתתפו בדיון:
שלום בן עיון – סמנכ"ל יוצא של סוכנות הביטוח 'משקי הקיבוצים' מקבוצת 'ביטוח חקלאי'.
מוטי ברנדס ,שרון פסי ,ניצה רינת וגלעד בארי – חברים העוסקים והמצויים בנושא ביטוחי בריאות ביד
מרדכי.
א .רקע
בפני הקיבוץ עומדת אופציה להיכלל באופן קולקטיבי בביטוח בריאות משלים חדש ("מגן ניתוחים
וטיפולים לקיבוץ") המוצע על ידי חברת הביטוח 'דקלה' ומשווק בתנועה הקיבוצית על ידי סוכנות
הביטוח 'משקי הקיבוצים'.
קיבוץ המעוניין להיכלל בביטוח זה מחויב בעריכת הסכם מול חברת הביטוח (חידוש כל  2שנים).
ב .עיקרי הכיסויים הביטוחיים* – כפי שהוצגו על ידי שלום בן עיון
*עיקרי הכיסויים הביטוחיים מובאים כאן ככותרות להמחשה בלבד ואינם מהווים התחייבות של חברת
הביטוח .פירוט מסודר לעיקרי הביטוח ,כולל פירוט לגבי גובה ותנאי ההשתתפות ,תעריפי השתתפות
עצמית וכו' – נמצא בתקציר "מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ" שהופץ היום בדוא"ל חברים.
רובד מורחב א' – ביטוח רפואי לניתוחים פרטיים ושירותים אמבולטוריים
 כיסוי לניתוחים פרטיים בארץ במסלול משלים לביטוח המשלים.
 כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל.
 שרותי רפואה אמבולטוריים כגון :התייעצות עם רופאים מומחים ,בדיקות הריון ,הפריה חוץ
גופית ( ,)IVFטיפולי שיניים חירום ,פיצוי בגין ימי אשפוז ,שירותי אחות פרטית בעת אשפוז (ללא
קשר לניתוח) או בבית המבוטח.
רובד מורחב ב' – ביטוח רפואי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות
 טיפולים מחליפי ניתוח בארץ ובחו"ל המתבצעים בטכנולוגיה רפואית מתקדמת ומטרתם להביא
לתוצאות דומות לאלו המתקבלות בניתוח ,ללא כל התערבות כירורגית.
 טכנולוגיות מתקדמות :שירותי פונדקאות ,טיפולים אונקולוגים ,שיקום לאחר אירוע מוחי ,מנוי
לשירותי משדר קרדיולוגי ,התעמלות שיקומית ,שהייה במוסד החלמה מוכר לאחר ניתוח גדול,
טיפולי פיזיותרפיה ,בדיקות אבחנתיות ,חוות דעת שנייה לבדיקה פתולוגית ובדיקות גנטיות
לחולי סרטן ,טיפול בחדר מלח ,אבחונים לילדים ,רפואה משלימה ,הזמנת רופא הביתה בשעות
הערב והלילה בהשתתפות עצמית ,כיסוי לטיפולים פסיכולוגיים בהשתתפות עצמית מופחתת
אצל מטפלים שבהסדר ,ועוד כיסויים נוספים.
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ג .עלויות הביטוח (לחודש)
רובד א' –
ביטוח רפואי לניתוחים ושירותים אמבולטוריים –
מבוגר –  ,₪ 47ילד ₪ 0 -
רובד ב' –
כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח וכיסוי לטכנולוגיות מתקדמות –
מבוגר –  ,₪ 11ילד – ₪ /
המחירים רלוונטיים רק בהצטרפות הקיבוץ לביטוח הקולקטיבי.
כניסה באופן פרטי לביטוח תתאפשר במחיר הגבוה ב /2% -מהמחיר הנ"ל (ובחיתום מוקדם).
ד .דגשים נוספים – כפי שעלו על ידי נוכחי הדיון:
הביטוח המוצע – מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ:
 .1משלים את ביטוח כללית מושלם ואת ביטוח הקטסטרופות (שני ביטוחים שאמורים להישאר
במתכונתם הנוכחית ,אליהם יתווסף הביטוח החדש).
 ./יחד עם שני הביטוחים הנ"ל מייצר מטריה ביטוחית טובה יותר למבוטחים.
 ./החידוש בביטוח המוצע הוא האפשרות לנצל רפואה מתמחה ומתקדמת לצורך מניעה או התערבות
רפואית.
 .4הצטרפות הקיבוץ לביטוח הקולקטיבי תאפשר ההצטרפות המבוטחים לביטוח ללא חיתום מוקדם
וללא תקופת אכשרה ,פרט ל" -סייג בשל מצב רפואי קודם" – לפיו יש משמעות לתיק רפואי קודם של
המבוטח רק עד חצי שנה מיום החתימה (לגילאי  62ומעלה) או רק עד שנה מיום החתימה (עד גיל .)62
 .2ניהול תביעת ביטוח תתבצע על ידי סוכנות הביטוח משקי הקיבוצים.
 .6הגדרת מבוטח :חבר3ה יד מרדכי ,בן או בת זוג של חבר3ה ,מועמדים לחברות ,בני קיבוץ (אף שאינם
מתגוררים בקיבוץ) .החיוב יבוצע דרך תקציב אישי של החבר3ה  3ההורים.
 .7הביטוח המוצע כולל הפעלת קרן לתשלום תביעות לפנים משורת הדין  -נציג התנועה הקיבוצית
המלווה את הפוליסה יהיה ראשי להורות למבטח לשלם תביעות שזכאותן שנויה במחלוקת בין
המבטח למבוטח ושזכאותן אושרה על ידי וועדת הבריאות של התנועה הקיבוצית.
 .8יש חשיבות לייעד גורם בקיבוץ שתפקידו יהיה לתת מענה וייעוץ לחברים בכל הקשור לפוטנציאל
הגלום בביטוח המוצע.
 .0יש חשיבות לייצר הסברה מתאימה לחברים בכל הנוגע ליתרונות הביטוח ומשמעויותיו.
ה .יתרונות נוספים  -כפי שעלו על ידי נוכחי הדיון:
חברת דקלה המבטחת בביטוח קטסטרופות היא זו שתבטח גם את הביטוח המוצע .כלומר יצירת בית
ביטוחי אחד לשני הביטוחים.
המחיר המוצע לביטוח החדש הינו אטרקטיבי .כמו כן ניצול נכון של הביטוח ברפואה מונעת  3משלימה
תאפשר לחסוך בעלויות טיפולים שיידרשו בכל מקרה.
כפי שמתואר לעיל – לביטוח יכולים להצטרף לא רק חברי קיבוץ אלא גם בני משפחה כמפורט בסעיף
הקודם.
ו .סיכום
המזכירות מאשרת הצטרפות הקיבוץ לביטוח הקולקטיבי מסוג "מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ" .תאריך
היעד להצטרפות הקיבוץ לביטוח הינו ( 13/31/תאריך אחרון אפשרי להצטרפות לביטוח הינו .)13431/
חברים שלא מעוניינים להיכלל בביטוח המוצע יצהירו על כך בכתב להנהלת הקהילה עד  ,/83/31/ולא
יחויבו בתעריפי הביטוח החודשיים.
הנהלת הקהילה תייעד גורם קיבוצי שיהווה כתובת למבוטחים בכל הקשור לתכני הביטוח ,הפעלתו
וניצולו.
המזכירות תיזום מפגש הסברה פרונטאלי לציבור עם נציג סוכנות הביטוח משקי הקיבוצים .המפגש
יתקיים במהלך השבועות הקרובים.

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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