קיבוץ יד מרדכי
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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
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שיחת קיבוץ
דיון ציבורי  -בנושא קבלה לחברות
לחברים שלום

דיון חברים פתוח בשיחת קיבוץ,

במהלך השיחה
יוגש כיבוד
טעים
מבית היוצר של
קייטרינג
יד מרדכי

בנושא קבלה לחברות,
יתקיים ביום ב' ,/1191/3 ,בשעה  ,/9:::בחדר האוכל
*** הדיון יוקדש להצגת פרויקט הקליטה והחברים המועמדים לחברות מקרב
הנקלטים החדשים והזוגות המפוצלים ***
המועמדים יובאו לאישור החברים בקלפי בתאריכים .27-29191/3
חברים  -מומלץ מאד להגיע ולהתרשם באופן בלתי אמצעי מן התהליך ומן המועמדים –
אנא שריינו לעצמכם את מועד השיחה!
בברכה ,המזכירות וצוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
_________________________________________________________________________________________

לקראת הצבעה לקבלה לחברות
ייפוי כוח  -טרם ההצבעה בסוף החודש ביקשו חברים רבים לחדד את נהלי ייפוי הכוח להצבעה .על פי
נוהל הקלפי יכול חבר קיבוץ שאינו נמצא בקיבוץ לייפות את כוחו של בן הזוג בלבד להצביע במקומו.
במידה והחבר נמצא בחו"ל הוא יכול לייפות את כוחו של חבר אחר להצביע במקומו .ההצבעה לקבלה
לחברות היא מורכבת (נדרשים להצביע בכ 29 -סעיפים) וייפוי הכוח רלוונטי לכל הסעיפים בה אלא אם כן
ציין החבר הסתייגות כלשהי .את ייפוי הכוח ניתן להעביר גם בכתב וגם באמצעים דיגיטליים (מייל
לדוגמא).
אחוז הצבעה לקבלה לחברות – בפרסום בדף המזכירות  /227מתאריך  /1.2.2:/3הובא ציטוט מתוך תקנון
הקיבוץ (פרק ג' סעיף " : )22מועמד יתקבל כחבר אם ההחלטה על קבלתו כחבר נתקבלה בקולות רוב של
 213מהמצביעים בעד ונגד ולא פחות מ  2:%מבעלי זכות ההצבעה בקיבוץ ,באותה עת".
בדוגמא המספרית שניתנה נפלה טעות – משמעות הסעיף היא ששני תנאים צריכים להתקיים כדי
שהמועמד יתקבל; א .מעל  2:%מבעלי זכות הבחירה יצביעו בעדו (מינימום  //1מתוך  227חברים) .ב.
מתוך המצביעים מעל  213בעד (קולות נמנעים לא נספרים) .תודה למשה סוקר ואופיר לבנה על הפניית
תשומת הלב.
מסר שאולי סנקר

_________________________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 9191/3
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,גיורא אתר ,יהודית מידן ,מוסא בר סמך ,גיל דגני ,אילון פרידמן ,אלון דגן ,איתן
ציון ,שאולי סנקר.

 ./הצטרפות לביטוח סיעודי קולקטיבי "אחריות לעתיד"
השתתפו בדיון :ניצה רינת ,מוטי ברנדס ,איתן ציון.
רקע
ביטוח סיעודי נועד לתת תמיכה כלכלית במקרה בו המבוטח אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות כגון:
אכילה ,רחיצה ,ניידות או שהינו נזקק להשגחה מתמדת .על אף שאנו מקשרים את הביטוח הסיעודי
לאנשים מבוגרים הרי שגם אנשים צעירים עלולים להזדקק לביטוח זה במקרים של מחלות ,תאונות
דרכים או כל פגיעה אחרת .האשפוז הסיעודי אינו מכוסה על ידי סל הבריאות ונחשב לטיפול פרטי אשר
המדינה מסיעת בו רק במידה והמאושפז עונה על התנאים המצוינים בחוק .לכל חברי הקיבוץ חובת
הסדרת ביטוח סיעודי ,אם במסגרת פוליסת פרט ואם במסגרת קרן המילואים הפנימית .הקיבוץ מחויב
לרשת בטחון לכל חבריו במצב סיעודי שתמומן מכספי קרן המילואים או מכספי הביטוח זאת בהתאם
לחוברת השינוי הקיימת ועדכונה הצפוי בהמשך.
בשנים האחרונות היו כלל חברי הקיבוץ מבוטחים במסגרת ביטוח סיעודי קולקטיבי .ביטוח זה מסתיים
בתאריך  3/.9.2:/3ועל פי החלטת המפקח על הביטוח לא ניתן יותר להצטרף לביטוח סיעודי קולקטיבי.
בשל עובדה זו נדרשים כל מי שהיו מבוטחים בביטוח קולקטיבי לעבור לביטוח פרטי .במסגרת החלטת
המפקח על הביטוח ניתן פרק זמן בו ניתן לעבור מביטוח קולקטיבי לביטוח פרטי תוך שמירה על רצף
ביטוחי לו ישנה חשיבות רבה.
פורום הביטוח (ניצה רינת – אחראית על הביטוח הסיעודי ,איתן ציון – מנהל קהילה ,מוטי ברנדס ,שמעון
כורם וגלעד בארי) לאחר שלמד את הנושא הביא את הצעת כלל ביטוח למשקי הקיבוצים הנקראת
"אחריות לעתיד".
עיקרי הדיון:
 ./הוכנה חלופה ביטוחית המתאימה רק לחברים מתחת גיל  ,1:ואשר מצבם הבריאותי טוב .חברים
מעל גיל  1:וחברים מתחת גיל  1:שמצבם הבריאותי אינו מאפשר הכללתם בביטוח ,יזכו לכיסוי
ביטוח סיעודי במסגרת קרן המילואים הפנימית בקיבוץ.
 .2לחברים עד גיל  1:אפשרות של פיצוי בגובה  ₪ 2,:::לחודש עד לטווח זמן של  1:חודשים.
 .3ההצעה מאפשרת להכפיל את סכום הפיצוי (בכפוף לחיתום והצהרת בריאות) במחירים זהים.
 .1ההצעה מאפשרת הצטרפות לביטוח פרטי ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום תוך שמירה על
רצף ביטוחי.
 .2ההצעה מעניקה הנחה של עד  7:%בשלוש השנים הראשונות והחל מהשנה הרביעית הנחות מדורגות
מהמחיר המלא (תודה לגלעד בארי על הכנת הטבלה המצורפת להמחשה בלבד).
טבלת דמי ביטוח לסכום של  ₪ 2,:::ולתקופה של  1:חודשים -להמחשה בלבד
תעריף מלא ללא
הנחה

תעריף ל  3שנים
ראשונות

תעריף לשנים
 4עד 6

הנחה עד 77%

הנחה 37%

תעריף לשנים
 7עד 21
הנחה 11%

תעריף לשנים
 23ואילך
הנחה 27%

גיל

גבר

אשה

גבר

אשה

גבר

אשה

גבר

אשה

גבר

אשה

36

100

144

68

89

70

101

78

112

90

130

40

114

163

94

94

80

114

89

127

103

147

45

136

202

94

94

95

141

106

158

122

182

50

173

254

134

134

121

178

135

198

156

229

55

228

328

134

134

160

230

178

256

205

295

60

314

440

134

134

220

308

245

343

283

396
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חברים שטרם מלאו להם  1:שנים:
א .חברים המבוטחים בביטוח הסיעודי הקולקטיבי המסתיים ,יבוטחו החל מיום  /1/:1/3על
חשבונם בפוליסת ביטוח סיעודי פרטי "אחריות לעתיד" בחברת "כלל" .הניכוי מהחברים
והתשלומים לחברת הביטוח יעשו במרוכז ע"י הקיבוץ.
ב .חברים שאינם מבוטחים בשל מצבם הבריאותי (דחויי ביטוח) ,יעבירו תשלום זהה לבני גילם
שיבוטחו בפוליסה "אחריות לעתיד" ,לקרן המילואים הפנימית ,כולל העדכונים שיחולו
בהמשך על חבר1ה זה.
 .1חברים מעל גיל :1:
א .החברים יעבירו מדי חודש על חשבונם הפקדה לקרן המילואים הפנימית .שיעור ההפקדה
יהיה זהה לסכום הביטוח של חבר1ה בגיל  1:לביטוח הסיעודי הפרטי "אחריות לעתיד"
בחברת "כלל" ,כולל העדכונים שיחולו בהמשך על חבר1ה זה.
 .7הסדרת זכויות וחובות חברים במצב סיעודי
א .העדכון הצפוי בקרוב של חוברת השינוי יכלול פירט הזכויות והחובות של חברים במצב
סיעודי ,כולל התשלומים והחיובים מהביטוח הסיעודי הפרטי ו1או מקרן המילואים הפנימית
כולל הקריטריונים והנהלים להגדרת מקרה כסיעודי – יש לסיים את העדכון עד לסוף שנת
 2:/3ולהביאו לאישור המזכירות באחריות מנהל הקהילה.
ב .במהלך שלש השנים הראשונות ,בהן תעריפי הפוליסות נמוכים יחסית ,ובהתחשב בעדכוני
חוברת השנוי ייבחן הצורך בהתאמות.
סיכום:
א .המזכירות מקבלת את ההסכם להמשך ביטוח סיעודי פרטי "אחריות לעתיד" ואת עקרונות
התשלום והמשך הטיפול בנושא כפי שהוצגו בסעיפים  /-2מעלה.
ב .המזכירות מנחה את הצוות לבחון הצעות נוספות ולהביאן לבחינת המזכירות עד /.//.2:/3
באחריות מנהל הקהילה.
ג .המזכירות מנחה את ניצה רינת במסגרת תפקידה כאחראית על הביטוח הסיעודי לבדוק כי כלל
החברים שמבוטחים בביטוח סיעודי שלא דרך הקיבוץ עומדים בדרישת המינימום של פיצוי בגובה
 2,:::ש"ח ל  1:חודשים.

 .2קבלה לחברות – הכנות לשיחת קיבוץ והצבעה בקלפי
במסגרת הדיונים שהתקיימו בחודשים האחרונים תתקיים שיחת קיבוץ ב  /1.9.2:/3יום שני הקרוב בה
יועלו להצבעה המועמדים מקרב משפחות פרויקט הקליטה ובני הזוג מקרב ה"זוגות המפוצלים" .בשיחת
הקיבוץ יוצגו תהליכי הקליטה והעבודה עד כה כמו גם עקרונות הקליטה בנוגע ל"זוגות המפוצלים".
בשיחה ייקחו חלק עו"ד רותם ליכטנשטיין המלווה את פרויקט הקליטה מטעם הקיבוץ בשנים האחרונות.
לשיחה יגיעו כמובן גם המשפחות הנקלטות .השיחה תתקיים במתכונת חגיגית בחדר האוכל.
ההצבעה לקבלה לחברות תתקיים בתאריכים ( 27-29.9שבת מיד אחרי חג הסוכות) בתקווה שבמסגרת
חגיגות ה  7:נוכל לחגוג גם את קבלתם של החברים החדשים .כלל המועדים והנהלים הקשורים להצבעה
יפורסמו לחברים בכל אמצעי הפרסום .בשיתוף עם ועדת קלפי ההצבעה מתוכננת להתקיים במשך שלושה
ימים כולל יום שבת ,וראשון בערב כדי לאפשר לכלל החברים להצביע ללא עומסים.
_________________________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 2191/3
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,מוסא בר סמך ,גיל דגני ,אילון פרידמן ,אלון דגן ,איתן
ציון ,שאולי סנקר.

 ./דיון בנושא התקשרות עם חברת סלולר – דיון פתוח
השתתפו בדיון :מוני קמחי – יועץ תקשורת וכ /: -חברים נוספים.
רקע
צוות התקשורת בחן מספר הצעות של חברות סלולר שונות ,על מנת לגבש את המשך דרכו של הקיבוץ
בנושא הסלולארי .הצוות מנה את אלון יפעת מוטי עמוס שאולי ומוני קמחי כיועץ תקשורת חיצוני .נבחנו
הצעות החברות :פרטנר ,סלקום ,פלאפון גולן טלקום ,הוט ויו -פון .הצעות פלאפון ,גולן ויו-פון ,נבחנו
במתווה – משקי דן .כמו כן סוכם קודם לתחילת העבודה על משקלות בקבלת ההחלטה :כספי  ,1:%שרות
3

 ,3:%טכני  .3:%הצוות החליט עקרונית ,לאפשר לכל מנוי שיחפוץ בכך לבחור לו באופן עצמאי ,כל
מסלול אופציונאלי הקיים בשוק התקשורת והנחה את סלקום לפעול ברוח זו – קרי לשחרר כל מנוי
שיחפוץ בכך.
לפני כשנה וחצי עבר שוק הסלולר מהפך באופן ההתייחסות למחיר (חבילות ללא הגבלה במחירים זולים),
פתיח ת ייבוא המכשירים בפי כל מי שחפץ בכך (היצע רב וירידת מחירים) ,יכולת מעבר מחברה לחברה
ללא בעיה תוך ניוד המספר וללא התחייבות .גורמים אלו בנוסף על הצורך לתת מענה לכל אוכלוסיית יד
מרדכי הפכו את הליך הבחירה למורכב.
ההצעות ותהליך הבחירה
הצוות סינן את ההצעות השונות על פי הנתונים שהועברו ומניסיון שהצטבר לחברים וגיבש את
המלצותיו בהתאם:
חברת פרטנר – הסירה את מועמדותה בגלל בעיות כיסוי וחוסר כדאיות.
חברת פלאפון הגישה הצעה לא אטרקטיבית.
חברת הוט ויו פון (באמצעות משקי דן) הגישו הצעות לא רלוונטיות (יקרות וללא מענה מלא).
חברת סלקום – הגישה הצעה מאוזנת ,הן בפן הכלכלי והן בפן השירותי  1טכני.
חברת גולן טלקום הגישה הצעה מוכוונת מחיר ,אך ללא שרות .ההצעה תוצג בהמשך כאלטרנטיבה להצעת
סלקום.
עקרונית בקיבוץ  3סוגי משתמשים :ממעטי דיבור ,משתמשים פרטיים ,משתמשים עסקיים.
 כ –  9:%ממשתמשי הקיבוץ ,צורכים פחות מ –  3::דקות ופחות מ –  /גיגה גלישה (לא כולל
.)VPN
 הצוות ביקש הצעות הכוללות שרות תיקונים בקיבוץ.
 הצוות הביא לפתחה של המזכירות  2הצעות מומלצות .סלקום וגולן טלקום.
 סלקום – הצעה מאוזנת מבחינת המחיר לאורך זמן והשרות.
 גולן – הצעה טובה יותר לממעטי דיבור שמדברים סה"כ  1:דקות (לכל היעדים כולל בקיבוץ – .)VPN
 שאר ההצעות או שלא הביאו בשורה כלכלית או שאין בידן לתת מענה טכני שירותי בקיבוץ.

ממעטי
דיבור
חבילת
דקות
דקות
VPN
חבילת
מסרונים
חבילת
גלישה
מחיר
דקת
חריגה
מחיר
מסרון
מחיר
מגה
גלישה
סה"כ

סלקום
50
150
150
10

0.15
0.15

0.15
₪
17.70

פלאפון
לא
הוגש
לא
הוגש
לא
הוגש
לא
הוגש
לא
הוגש
לא
הוגש
לא
הוגש

גולן
60
0
300
0

0.18
0.01

0.09
₪
9.91

מסלול
קהילה
חבילת
דקות
דקות
VPN
חבילת
מסרונים
חבילת
גלישה
מחיר
דקת
חריגה
מחיר
מסרון
מחיר
מגה
גלישה
סה"כ

סלקום

פלאפון

550

60

גולן
ללא
הגבלה

550

600

550

600

0
ללא
הגבלה

2G

1G

3G

0.15

0

0.15

0

0.15
₪
59.00

0
₪
48.99

₪
64.90

ללא
הגבלה
חבילת
דקות
דקות
VPN
חבילת
מסרונים
חבילת
גלישה
מחיר
דקת
חריגה
מחיר
מסרון
מחיר
מגה
גלישה
סה"כ

סלקום
ללא
הגבלה

פלאפון
ללא
הגבלה

גולן
ללא
הגבלה

0
ללא
הגבלה

0
ללא
הגבלה

0
ללא
הגבלה

3G

3G

3G

0

0

0

0

0

0

0
₪
94.40

0
₪
100.00

0
₪
99.12

המחירים כוללים מע"מ .הצעת סלקום ללא הגבלה מציגה החזר שיינתן כל  1חודשים.
יתרונות הצעת סלקום
 תקופת ההתחייבות ירדה מ –  31חודשים ל –  /2חודשים (מסלולים ללא התחייבות הם ללקוחות עם
פחות מ  /::מנויים).
 שומרת רמת מחיר מפני התייקרות מחירים עתידית(אופציה אפשרית).
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 נותנת מענה לרוב המכריע של האוכלוסייה הקיבוצית במחיר טוב.
 שליחויות (טכנית ,הפצה) לתקופת ההסכם.
 השתתפות עצמית מופחתת ברכיבים מסוימים כמו שבירת מסך .₪ 22
 קיומה של תשתית ממסרים ואנטנות באתר הקיבוץ ובמבני ציבור.
 התקנה של מקלטי  WIFIבשטחי ציבור (אינטרנט אלחוטי).
 החזר כספי לידי המשתמש במסלול ללא הגבלה בחשבון המינוי.
 מעבר ממסלול למסלול ללא תשלום למשל בנסיעה ארוכה לחו"ל עוברים לממעטי דיבור.
 במסלול ללא הגבלה – חבילת דקות לחו"ל ללא תוספת תשלום.
 מענק לקהילה בגובה  ₪ /1.:::מעבר לזיכוי המשתמשים לטובת חג הקבוץ (סכום זה אינו ניתן לזיכוי
ברמת משתמש).
חסרונות הצעת סלקום
 תקופת התחייבות של שמונה עשרה חודש  -מגביל חופש בחירה.
 המשך עבודה עם חברה שיוצרת התנגדות בגלל ניסיון העבר.
 עבור ביטוח למכשירי גלקסי נדרש תשלום נוסף כ  ₪ 32לחודש (אובדן ,גניבה ,לא ניתן לתיקון).
 לאיפון לא ניתן שירות כלל.
ההצעות ותהליך הבחירה
א .הצוות ממליץ לאשר את ההתקשרות עם סלקום בכפוף להצעתה החדשה ובכפוף להשלמת
המו"מ .הצעה זו מאזנת בין הצורך לדבר ולקבל שירות בכיסוי טוב ובמחיר טוב.
ב .קיימת אפשרות שנבחנה על ידי הצוות להתקשרות עם גולן טלקום במסלול מיוחד לקיבוץ
(מותנה בהתאגדות של מינימום  22משתמשים) .הקיבוץ יסייע למעוניינים בהתארגנות
למסלול זה.
ג .ללקוחות גולן אין שרות ,איש קשר ולא שירות שליחים ברם אין גם התחייבות.
סיכום:
המזכירות מאשרת את המלצת הצוות ואת המשך המשא ומתן בכפוף למחירים ולעקרונות כפי שהובאו
בפני המזכירות.

 .2חובות חברים – קביעת תאריך יעד לסיום התהליך.
בהמשך לישיבות מזכירות קודמות כפי שפורסמו בדפי המזכירות בחודשים האחרונים נדרש צוות חובות
חברים להמליץ על תאריך יעד לסיום יישום ההחלטה בנוגע לחובות חברים .המלצת הצוות לאחר שתי
ישיבות של בחינת הנתונים והערכת משך העבודה היא  3/./2.2:/3כפי שפורסם בד.מ /227 .בתאריך
 ./1.2.2:/3לאחר דיון במזכירות ולבקשתו של איתן ציון מנהל הקהילה החבר בצוות הוחלט במזכירות כי
התאריך האחרון לסיום ההתחשבנות הוא ה  ./.2.2:/1במהלך חודש אוקטובר ייוצר קשר עם כל משפחה
לתיאום פגישה בה יוצגו בפניה הנתונים.
_________________________________________________________________________________________

הודעה מהגיל הרך
לפני כשלושה שבועות נפתחה בשמחה והתרגשות רבה שנה חינוכית חדשה .המערכת החינוכית מיועדת
לילדי הקהילה וילדי הסביבה הבוחרים בה .גיל הילדים משלושה חודשים ועד לכתה א .הילדים מחולקים
ל  2 -יחידות חינוכיות לפי גיל.
אנחנו משתדלות מאוד לשמור על אופייו הקיבוצי של החינוך הניתן לילדים .ולהעניק את הנדרש
באמצעות טיולים רבים ושימוש בחצרות המאפשרים למידה חושית רחבה .
חצר הגן והציוד בה הנם שטח פרטי של הגן וכל כניסה ושימוש בה או בבית עצמו הינם הסגת גבול .ילדי
הגן משאירים ציוד ובניות בחצר .האכזבה שלהם בבוקר עצומה כאשר הם מוצאים את הציוד שלהם
מושחת ולא במקום או שנלקח מן החצר .הצוות משקיע מאמצים בארגון ואיסוף הציוד.
שעות הפעילות בחצר הן אך ורק לילדי הגן בימי פעילות המערכת .אנו רואים בחומרה את העובדה
שמאפשרים לילדים לשחק בחצרות ולהיכנס לבתי -הילדים בימי חג ושבת.
שתהייה שנה טובה לכולנו.
הגר  ,הגיל -הרך
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יום כיפור
נפגשים להכיר ,ללמוד ולדון

בהשקפת עולמו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ
כפי שמשתקפת בטרילוגיה התיעודית:
"אמונה – אדמה – אדם"
נקיים שני מפגשים במועדון לחבר בנוכחות אחת מנכדותיו – חגית עופרן שתפתח את
המפגש הראשון בקריאה של ליבוביץ בפרקי אבות ויוקרן הסרט הראשון " -אמונה".
למחרת ביום כיפור ,נצפה בשני סרטים נוספים
"אדמה" ו"אדם" ובהמשכם – שיחה חופשית.
מועדי המפגשים:
בערב יום כיפור ,יום ו'  /3.:9.2:/3בשעה 2::::
ביום כיפור ,שבת  /1.:9.2:/3בשעה :9:::
הציבור מוזמן

_________________________________________________________________________________________

הודעות מהמרפאה
יציאה לחופשה
לחברים שלום,
אני (ניצה) יוצאת לחופש ב /2.9.2:/3וחוזרת ביום ו  . 1./:.2:/3 -רחל אוריש תמלא את מקומי בנושאים
דחופים בלבד.

אחות למרפאה ושעות קבלה

עדיין לא נמצאה אחות למרפאה אנחנו עושים מאמצים רבים להסדיר מול קופ"ח כללית את עבודתה של
סמדר לחצי שבוע .בנוסף ,מסתמן פתרון מתחילת אוקטובר לחצי משרה של אחות נוספת.
עקבו בבקשה אחרי ההודעות של מועדי פתיחת המרפאה.
בשבוע הקרוב הכולל את ערב חג סוכות מ  /2.9ועד  2/.9סמדר תעבוד רק ביום שני  /1.9ד"ר פיטר שילד
יעבוד כרגיל כולל ערב חג יום ד' . /2.9
דבורה ויס תענה לטלפון של המרפאה  (:223923/::קיצור  )1/::ובשעות העבודה גם לטלפון  2:2:7והיא
תתאם את התורים לד"ר פיטר שילד.
תזכורת :נא לפנות למרפאה בשעות הפעילות כפי שיפורסמו סמדר לא ערוכה לתת תשובות מחוץ
למרפאה.

שרות כוננות (שורש)ביום כיפור ( /3-/1בספטמבר)

ע"י ביטחון ושר"פ (בעבר "שורש")  -יינתנו רק שירותי רפואת חירום כלומר פינוי באמבולנס או נט"ן.
שרותי חירום יינתנו משעה  /1בערב יום כיפור ויסתיימו עד שעתיים מצאת החג.
תזכורת:
בשאר ימות החול בשבתות וחגים ניתן להתקשר לשרות הכוננות לשיחה עם רופא או קבלת הפניה למיון
או קריאה לרופא בין השעות /1.::עד למחרת ב:7.::
******************************************************************************************
מספרי הטלפון של שרות הכוננות:
מקוצר מתוך הקיבוץ מטלפון קווי  2/::או במקרה של קריאת חירום מטלפון קווי 2:::
בעלי לחצני מצוקה כדאי שיעשו זאת באמצעות הלחצן.
מי שמתקשר מטלפון נייד או נמצא מחוץ לקיבוץ טל  /7::7::722או :73231/2::
*************************גזור ושמור*******************************************************
בברכת שנה טובה
שנהיה בריאים
ניצה
_________________________________________________________________________________________
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חג הקיבוץ
לחברים ולתושבים שלום,
מדהים לראות את ההתגייסות האדירה בקיבוץ לקראת האירוע ,למעלה מ  2::אנשים שפועלים במרץ
לקראת המופע .השבוע הפצנו את ההזמנות לאירוע המרכזי של חגיגות ה 7:-ליד מרדכי .ההזמנות הופצו
בדוא"ל אך גם חולקו פיזית על ידי נציגי שכונות ,שחילקו בנוסף מגנט חגיגי הנושא את לוגו חג ה.7:-
אנו פונים שוב ומבקשים מכל משפחה ,להזמין את הבנים ,את החברים שחיו פה בעבר ,ילדי חוץ ,ובני
חברות נוער וגרעינים ,למסיבה הגדולה שלנו .חברים ותושבים המעוניינים בהזמנות נוספות או במגנטים
נוספים ,מוזמנים לפנות לנעמי ציון בטלפון .:22-22:9772
תודה לנציגי השכונות שסייעו בחלוקת ההזמנות והמגנטים:
משה הקל (נווה משק) ,הגר וינר (נווה זית) ,נעמי ציון (סולל בונה) ,תומר כרמי (פסל) ,זהבה קרלמן (אפקה
וסנוביון) ,רותי עינב (נווה אורן) ,יהודית מידן (נווה שקמה) ,דדי קלרמן (מרפאה ישנה) ,שולי שניידר –
לימור סטולר – אניה יצחק – ענת הימלשטיין – ג'יסלה ניב –איילת שטרנברג  -ליאור רייזל – אריאל
סגל – שאול מורן – ניתאי פאוסט  -גילי דגני (שכונת וותיקים).
תודה לרותם מורדיש על עיצוב ההזמנה ולנחמה מן על עיצוב לוגו חג ה ,7:-ותודה גדולה לאופיר לבנה על
הפקת ההזמנות והחלוקה .תודה למשה הקל על הסיוע הלוגיסטי בהפקת ההזמנות והמגנטים.
האירוע המרכזי של שנת ה 7:-ליד מרדכי יתקיים
ביום חמישי  31/:1/3החל מהשעה /2:3:
אל תחמיצו!
דדי קלרמן – בשם צוות פרסום חג הקיבוץ
_________________________________________________________________________________________

תודות מיריד הספרים
ביום שישי ה 3:.2 -התקיים שוק האיכרים ובמסגרתו ערכנו ,שולה ארצי ואני ,יריד ספרים בחסות ספריית
הקיבוץ .אספנו תרומות ספרים מאנשים ומיינו עותקים כפולים מהספרייה .למרות הלחות ולא מעט
בזכות אטרקציות היריד (תודה לגמל ולחמור ,)...הדוכן זכה לתנועה ערה התברר שאנשים עדיין קונים
ספרים .גייסנו כ 12: -ש"ח שיועברו על פי בקשת נאוה גל לציוד לטיולים של הקיבוץ.
אני רוצה להודות לשולה ארצי על כל שעות העבודה וההשקעה ,לנאוה גל על הארגון והעזרה ,ליאיר ארצי
וכוכבה נרקיס על העזרה והושטת היד ,להורים הנהדרים שלי ואחותי תמר ,ולמיקי קציר ומור קרלינסקי
על הרצון הטוב .תודה לכל מי שתרם ספרים ובמיוחד לצלילה דגן ,ולאיה דרור שריכזה ושמרה אותם
בדואר.
נתראה (אולי) ביריד הבא.
קריאה נעימה לכולם.
נעמי ציון
_________________________________________________________________________________________
לכבוד
מזכירות קיבוץ יד מרדכי
שלום רב,
חן ,חן לכם על תרומת השי הנהדרת של קיבוצכם לפועלי מפעל "נגב טקסטיל" העומד בפני סכנת סגירה
ופיטורי  22פועליו משדרות.
בתרומה זאת ערב חג ראש השנה נתתם ביטוי עצום לסולידריות בין אזרחי המדינה בעיר ובכפר ,השולחן
הערוך עם צנצנות הדבש שלכם הרעידו את לבבות משפחות הפועלים ולרגע השכיחו את כאב היום וגרמו
לחיוכים ולתחושה של "עם אחד" .מי יתן ותיראו נחת ופירות בכל מפעלותיכם.
תודה על הכל – ובמיוחד למשפחת סטולר ישראל ,לימור ,עוז ,מאי ואופיר שהביאו את השי הנהדר
לפועלים בשם כל חברי הקיבוץ.
כל טוב
יואל מרשק
מרכז מחלקת המשימות
_________________________________________________________________________________________
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לסבים הגאים לינדה ודוד כשר
ולהורים המאושרים דניאל ועדי כשר
מזל טוב להולדת הנכד והבן אריאל!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבתא הגאה שלוית קראוס
ולהורים המאושרים מיטל ויוסי צוקרמן
מזל טוב להולדת הנכד והבן ניצן!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

_________________________________________________________________________________________

שבת שלום וגמר חתימה טובה לכל בית יד מרדכי!
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חביירים חדשים למשק – משפחת שמאי
חביירים :קרן ואלון
בית ילדים :שחף ()/.2
"הכשרה" :קרן (רינת) נולדה וגדלה בקיבוץ יד מרדכי ,אלון גדל בתל אביב .הכירו בעקבות אהבתם
המשותפת לרכיבה באופניים.
ענפים :קרן ,פיזיותרפיסטית והידרותרפיסטית .עובדת בבית הלוחם תל אביב ובבריכה במרכז הספורט
של איל"ן ברמת-גן.
אלון ,מהנדס אלקטרוניקה ,למד באוניברסיטת בן גוריון ,ומתמחה בתחום אלקטרוניקת הספק .כיום עובד
בחברת סטארט-אפ שמפתחת מוצרים בתחום תאורת לדים.
קומונה :קרן :לבוש מחמיא ונוח.
אלון :בעיקר  CASTROאו .GOLF
שחף :בעיקר ירושה מנועם (הבן-דוד).
כל בו :מגה בעיר ליד הבית ,ופעם בחודש קניה גדולה ברמי לוי.
למה עלינו על הקרקע :אנחנו עדיין גרים בת"א בדירה שכורה ,וחווים את הקשיים של חיי משפחה בעיר
הגדולה .בחיפושינו אחר המקום בו אנחנו רוצים להקים את משפחתנו ואת בית הקבע שלנו ,החלטנו
שאנחנו רוצים לחיות בקיבוץ יד מרדכי בגלל החינוך ,בגלל חיי הקהילה ,בגלל הקרבה לטבע ולרוגע שכל
כך חסרים לנו בעיר וכמובן גם בגלל הקרבה למשפחה .מקווים להשתלבות קלה ומהירה.
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חביירים חדשים למשק – משפחת לוי
חביירים :דנית ( )11איציק ()2:
מוסדניקים :יהלי ()/1
חביירה שלא מן המניין :אופיר ()23
בית ילדים :אין.
גיל הרך :עברנו את זה..
משק חי :הכלבה לולה והחתולים טולוז וטולה.
"הכשרה" :דנית בת יד -מרדכי ואיציק בן גרעין "קיווית" לנירים.
ענפים :דנית  -מורה ב"שקמה".
איציק – כולם יודעים מה הוא עושה.
קומונה :דנית – הוניגמן ,גזית.
איציק – מה שלא עולה הרבה.
יהלי – מה שיש בארון.
אופיר – קסטרו ,רנואר
כל בו :המרכול ו"פר -בקר".
חדר אוכל :ארוחות משפחתיות מבית היוצר של דנית וחדר האוכל ביום שישי ,מקפידים על ארוחות ערב
משותפות כל ערב.
למה עלינו על הקרקע :החודש הוא חודש יולי  ,2::1אחרי הרבה זמן של חיפושים והתלבטויות ,הבנו שיד-
מרדכי זה המקום הנכון לחזור אליו מבחינת :קהילה ,חברה ,פרנסה ,אזור בארץ ,חינוך ועוד ...תוך חודש
מרגע ההחלטה עברנו לגור פה ומאז עברו שבע שנים והיום ביד -מרדכי כבר לא זוכרים מי מבניינו הוא
באמת בן הקיבוץ..

11

