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..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................
לחברים שלום,
אנו מתקרבים לאמצע השנה האזרחית וכבר מספר גדול של טיולים ,חגים וימי זיכרון מאחורינו .כל אירוע
שכזה ממלא באנרגיות ומרגש את כולנו ומדגיש את הייחודיות וההיסטוריה של קהילת יד מרדכי .חברים
ותיקים וחדשים מכל הגילאים ,בנים המתגוררים בקיבוץ ומחוצה לו ,תושבים ועובדים – כולם נרתמים
ובשיתוף פעולה מצליחים להפיק אירועים מלאי תוכן וחידוש .הדבר אינו מובן מאליו כלל .ראויה לציון
העזרה המגיעה בהכנות ובחיסולים מכל הכיוונים – הדבר מקל על צוותי החג ונותן להם את הכוח
להמשיך במסורת .גרעין הצוותים הוא קבוע אך בכל פעם מצטרפים אנשים חדשים ומביאים אתם
אנרגיות ורעיונות חדשים .מי ייתן ונדע לשמר הלך רוח שיתופי זה ולהנחילו לילדינו.
השבוע תתקיים שיחת קיבוץ שתעסוק בהשקעות בשדרוג הבריכה .בעקבות הנחיות משרד הבריאות אנו
נדרשים להשקיע .השדרוג נדרש גם ,ואולי בעיקר ,כדי להפוך את הבריכה לבריאה ובטוחה יותר .לצערנו,
לוח הזמנים נכפה עלינו ולכן אנו נדרשים לעשות מאמץ כדי לאפשר את פתיחתה של הבריכה עוד השנה.
על אף לוח הזמנים הצפוף ,המליצה הנהלת הקהילה להביא נושא חשוב זה לאישור החברים בקלפי,
המלצה שקיבלה את אישור המזכירות .השיחה תעסוק בהשקעה הנדרשת בבריכה והמקורות להשקעה
בשנה זו ובתוכנית הרב שנתית לשדרוגה .במידה ותאושר התוכנית ישנו סיכוי טוב שנוכל להפעיל את
הבריכה השנה ,אך במידה ולא תאושר ,תידרש חשיבה והתארגנות מחודשת על מודל הפעלת הבריכה
בשנים הבאות וקשה לאמוד מתי תיפתח הבריכה מחדש .מכאן חשיבותה של הצבעה זו.
החיים בקהילה ,מטבע הדברים ,שלובים לעיתים בחילוקי דעות .חברים המעוניינים להביע את דעתם
מוזמנים לעשות זאת לא רק במייל חברים אלא גם בדף המזכירות ובקרוב בעלון המתהווה .הן הביקורת
והן הבעת הדעה והבדלי הה שקפות עומדים בבסיס הדמוקרטיה ומהווים כלי חשוב לשיפור והתייעלות
עבור בעלי התפקידים והקהילה כולה .אם נצליח לנהל דיונים מכובדים ולקבל החלטות בצורה דמוקרטית,
הרי שכבר השגנו יעד חשוב של שותפות בקהילה.
שבת שלום,
שאולי

_________________________________________________________________________________________

*שיחת קיבוץ

תתקיים ביום ב' ,/1151/4 ,בשעה  ,13:03בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון
 ./אישור השקעות בבריכת השחייה לשנת . 13/4
*השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ג'-ו',
 ,/0-/1151/4בשעות .1/:33 1 /8:33 1 /0:33 1 0:33
הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי  /1151/4וראשון ( /8151/4יום שישי בעוד
כשבוע)
*תזכורת – החברים החדשים מצביעים בהצבעה זו.
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
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רוב תודות
תודה לצוות ימי הזיכרון
אני רוצה להודות לצוות הנהדר ,שבמשותף איתי הרים יומיים של טקסי זיכרון לחברינו שנפלו במערכות
ישראל.
אני רוצה להודות באופן אישי לכל אחד ואחת מהאנשים ששנה אחרי שנה מקיימים "עבודת קודש" ,כפי
שהגדיר זאת אחד החברים.
ענת רייס ,חנה שני ,דודי ענבר ,גולן טל ,ופז רייזל ,תבורכו על כך שללא הוראה "מגבוה" אלא מתוך
שליחות פנימית ,אתם מתייצבים מדי שנה ל"דגל הזיכרון".
טקסי-הזיכרון בניגוד לאירועים אחרים שנערכים בקבוץ ,צריכים להיעשות ברגישות רבה וזהירה על מנת
להעלות את זכר הנופלים בצורה הטובה והמיוחדת ביותר.
מדי שנה מתחזקת בי ההרגשה שאכן "הצוות שלי" ,הוא הצוות המתאים ביותר לקיים את הטקסים הללו.
ברצוני להודות לכל החברים שכתבו על הנופלים  -בני כיתתם .כל הדברים שנכתבו ,ללא יוצא מן הכלל
היו מרגשים מאד .הם יצאו מליבות הכותבים ונכנסו הישר ללבבות מאות המשתתפים שהתכנסו בחדר
האוכל ,כדי לחלוק כבוד לנופלים .לא אמנה את שמותיהם אבל כולנו יודעים במי מדובר.
וכמובן ,אי אפשר בלי נחמה ,שרית ,הדס ,עידו ודוד .ש שבשירתם ונגינתם מלווים את הדברים הכתובים
והמוקראים.
תודה גם לקריינים שהשתתפו בכל הטקסים ולנערי "שקמה" שעזרו רבות בתפעול מערכת ההגברה וכמובן
לכל מי שסייע בדרך כל שהיא לביצוע אירועי הזיכרון.
בהוקרה רבה ,ורד
......................................................................................................................................

תודה לצוות ערב חג העצמאות
תודה גדולה לצוות ערב חג העצמאות משה הררי ,קרולינה יוקטאן ,חגית ולדמן ,גלית ניר ,יאיר ולדמן
ורכזי הצוות ,יוסי אנטמן ודדי קלרמן.
תודה גדולה ליואל שטיין ואיציק לוי על התאורה ב 0-אתרים שונים ,ולגל שטרנברג ,עומר לבנה ,ומשה
הקל על ההגברה והברקו שוב ,ב 0-אתרים שונים.
נאווה הנהדרת על העזרה הרבה ,לאיילת שטרנברג וגבי קורן על התפאורה ,לצוות חדר אוכל על המזון,
למני ויגדר ,לדגלנים ,הרקדניות ,משתתפי המופעים ,ומישל על ההנחיה.
תודה גדולה ומיוחדת לאביה קלרמן המקסימה על ריקוד בנות התלתון עם הדגלים.
.........................................................................................................................................................................

תודות -פיקניק יום העצמאות
תודה רבה לצוות חג יום העצמאות הנפלא!!
לאבי ויטקינד – על ארגון דוכני המזון ,סידור האזור לקראת האירוע ,תודה על שדאגת לכל פרט ,עבדת כל
הזמן עם חיוך גדול ואצבע על הדופק שלא יחסר כלום לאיש.
עינב הלפרין סנקר – על מודעות הפרסום ,עיצוב דוכני המזון וניהול המזון יחד עם אבי ביום האירוע
בסבלנות אדירה והתייחסות לפרטים ,בשלווה וחיוך.
אהרון קולטונוף – על העבודה הקשה ביום שלפני החג ,בהובלות ,העמסות וההכנות לקראת...
סיון ורניק – על עיצוב דוכני המזון והכנתם לעבודה קשה בנוחות.
תודה לכל מי שנרתם לעזרתנו:
משה הקל – על העזרה בבחירת התפריט ,הקניות ,ההכוונה והעזרה בכל מה שביקשנו.
יואל שטיין – על ארגון החשמל.
אניה יצחק -שאף פעם לא אומרת לא! נרתמת ועוזרת
מיקי קציר – על הסבלנות ,על שירות מצוין ועל העזרה לפני ואחרי החגיגות.
שיפרה ,נועם ועפר – על שרות נעים וכרגיל נהדר.
שרה כהן – על שרות סבלני ונעים.
לעידו וצוות הנוי -תודה גדולה על העזרה בהכנת השטח ,הניקיון והזמינות לכל בקשה.
צחי לבנון – תודה על הדגלים.
אדווה דרור – על המודעות היפייפות.
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תודה לכל מי שנרתם להכין\ לבנות ולהקים את המתקנים:
יונתן הלפרין ,שי חמו ,אורי בארי ,מני ויגדר ,עידן הררי ,חן ברב ,איתי דגני ואלי אלטמן.
על שעזרתם בהקמת המתקנים ,חפירת המגלשה ,תיקונים וכל מה שנידרש .על הזמן והמאמץ שהשקעתם.
למשה סוקר – על פינת השחמט.
לתום ארדנינג – תודה על העזרה בהכנות לדוכני המזון.
תודה לשמואל מנה -על ידי הזהב והצלת מכונת הסוכר.
תודה רבה רבה לכל מי שנרתם במהלך האירוע ועזר בדוכני המזון ובמתקני הפעילות .
עזרתכם הייתה נחוצה וחיממה את הלב.
תודה מיוחדת לאושרת קלרמן וטל מן על ריכוז וארגון החג והחזרת עטרה ליושנה! ישר כוח!

_________________________________________________________________________________________

עדכון לגבי פרויקט הקליטה
בשבועות האחרונים נתבשרנו בצער על פרישתם של גלי וקובי רוזנברג מפרויקט הקליטה .אנו מקווים כי
גלי וקובי יצטרפו אלינו שוב בפרויקט הבא .בשבוע שעבר הודיע גם איציק בלומנטל כי הוא מבקש לפרוש
מהפרויקט לאחר התלבטות ממושכת .איציק היה חבר במנהלת ותרם רבות לקידום הפרויקט ואנו
מבקשים לנצל את ההזדמנות להודות לו על המאמצים הרבים .עם יציאתם מהפרויקט תסתיים חברותם
בקיבוץ שהותנתה בבניה בקיבוץ במסגרת הפרויקט.
עם הודעתו של איציק התאפשרה כניסתן של שתי משפחות שהיו ברשימת ההמתנה של הפרויקט :חיה
ודוד דשתי ושירי וגיא טיומקין .בימים אלו אנו עוסקים בהכנות לקליטת המשפחות החדשות במקומן של
המשפחות שיצאו מן הפרויקט .תהליך זה צפוי להתארך כמה חודשים .אנו נעשה כל מאמץ לעזור
למשפחות להשלים את הפער ולהדביק את הקצב מול שאר הקבוצה .המשפחות יועמדו בשבועות
הקרובים להצבעה בקלפי לקבלתם לחברות על מנת שיוכלו להמשיך בתהליך הבניה.
בהצלחה לכולם,
דודי ושאולי
_________________________________________________________________________________________

התייחסות למייל של יריב קלרמן
לחברים שלום,
במוצאי החג הייתה לי פגישה אישית עם יריב במטרה ליישר את ההדורים בעקבות הפרסום של תגובתו
במייל חברים .חשוב לי לציין כי יריב עוזר ומלווה בכל נושא מאז סיום תפקידו ולנצל את ההזדמנות
להודות לו על כך .לגבי התהליך אני מתנצל פעם נוספת על ההתנהלות .צריך לזכור כי הערעור הוגש זמן
רב לאחר פרסום ההחלטה של הנהלת הקהילה ואנחנו נכנסנו לצעדים מעשיים של איוש המשרה.
לגבי המהות אני מרגיש מחויבות אישית וציבורית להגיב על הטענות הנשמעות במכתבו של יריב .כותב
יריב בהקשר לתפקיד אחראי חזות הישוב – "זוהי המשרה השישית שמתווספת ב /3-החודשים
האחרונים" .אתייחס לפי הסדר על מנת להבהיר את התמונה כפי שאני רואה אותה:
./
.1
.0
.4
.5

הנהלת חשבונות  -בשולחנו של מנהל העסקים .המקום נמצא בתהליך התייעלות מתמשך.
אחראי פרויקטים  -בזמן הבנוי של המדרכות ליוו את העבודה יוסי ואליהו .בפרויקט כה יקר יש
מקום לפקוח שלנו במהלך העבודות ובקשר האישי והתאום עם החברים .עם גמר העבודות חזרו
שניהם לעיסוקים הרגילים שלהם.
אחראית צמיחה דמוגרפית – אכן נכנסה לתפקיד בחלק משרה ,אבל בפועל שתי המשרות הניהול
הבכירות בקהילה לא הוגדלו ונשארו כשתי משרות (כפי שהיה בעבר).
מלווה שיוך דירות  -אין כאן משרה נוספת .קיים יעוץ חיצוני כמו שניתן במגזרים שונים :עורכי-דין,
רואי חשבון ועוד.
חצרן – אין תוספת משרה .קיים אותו הסדר כפי שהיה.
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 .1אחראי חזות הישוב – אכן יש כאן גישה אחרת האומרת כי יש לקחת אחריות גבוהה יותר מאשר
תפקיד החצרן כפי שהיה מקובל בעבר .התפקיד כפי שאני רואה אותו הוא תפקיד של עבודה ואחריות
עם מימד ניהולי מסוים .יש לזכור כי המרחב הקיבוצי גדל פיזית עם בניית השכונות החדשות ונצטרך
להשקיע משאבים מרובים יותר מאשר בעבר על מנת לשפר ולהתקדם .מבחינת השכר אין הכוונה
לתוספת בנושא השכר .יחד עם כל הנאמר בזאת יש למנהל הקהילה אחריות רבה בעיקר בקטע
הפוליטי של ההתדיינות עם המועצה.
 .7מנהלת המועדון החדש – (לא צוין ע"י יריב) עם פתיחת המועדון מונתה שלומית למנהלת המקום.
זוהי אכן משרה חדשה שתוכננה להיפתח כבר בעת תכנון המועדון.
חשוב לציין כי כל המשרות פורסמו ונבחרו על פי נהלי הקיבוץ .מכל הנאמר לעיל כפי שאני רואה זאת
אכן יש תוספת של חלק משרה בנושא ניהול המועדון ועשויה להיות תוספת שכר מסוימת בנושא של
אחראי חזות הישוב.
בברכה
איתן

_________________________________________________________________________________________

תזכורת – עריכת צוואה  1הוצאת צו ירושה  1קיום צואה
בהמשך לפרסומים קודמים ,בתאריך ה /4.5.13/4 -תגיע עו"ד עדי סולומון-וייס ממשרד שלמה כהן ושות',
המתמחה בדיני ירושה ומשפחה ,ליום מרוכז בקיבוץ לצורך טיפול בעריכת צוואות ,והגשת בקשות לצווי
ירושה וצווי קיום צוואה.
לתשומת לבכם – המ עוניינים בטיפול בהוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה מתבקשים ליצור קשר בהקדם
עם עו"ד עדי סולומון וייס (בטל' 34-81/8313 :או במייל ,)adi.s@s-c-l.co.il :עוד לפני הפגישה כדי היא
תוכל להכין את כל המסמכים הדרושים ולהביא אותם איתה לפגישה.
המעוניינים בעריכת צוואה מתבקשים להביא עמם לפגישה פרטים מלאים של היורשים המיועדים (שמות
מלאים ומספרי תעודות זהות) וכן פרטים מלאים של הנכסים שבבעלותם (כגון מספרי חשבונות בנק
וכיו"ב).

תעריפי הטיפול המשפטי:
סוג הטיפול
המשפטי

תעריף בסיסי

תעריף לחברי יד
מרדכי – 13%
הנחה

צוואת יחיד
צוואה משותפת
לבני זוג
הוצאת צו
ירושה1צו קיום
צוואה

 + ₪ /,533מע"מ
 + ₪ 1,333מע"מ

 + ₪ /,133מע"מ
 + ₪ /,133מע"מ

 + ₪ /,833מע"מ

 + ₪ /,443מע"מ

התעריף שיינתן
התעריף שיינתן
בפניית  /3חברים
בפניית  5חברים
ומעלה בו זמנית – ומעלה זו זמנית –
 43%הנחה
 03%הנחה
 + ₪ 033מע"מ
 + ₪ /,353מע"מ
 + ₪ /,133מע"מ
 + ₪ /,433מע"מ
 + ₪ /,113מע"מ

 + ₪ /,383מע"מ

לתשומת לבכם ,במקרה של טיפול בהוצאת צו ירושה1צו קיום צוואה על החברים יהיה לשלם גם אגרות
לרשם לענייני ירושה בסך מצטבר של כ.₪ 133 -
הת שלום בגין הטיפול המשפטי ייעשה באופן ישיר מול משרד שלמה כהן ושות' לאחר שיישלח לפונים
חשבון מסודר מהמשרד .את התשלום ניתן להסדיר בשיק או במזומן.
המעוניינים בטיפול בעריכת צוואה ,הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה מתבקשים לעדכן בהקדם את
שלוית קראוס מזכירת הקיבוץ לצורך שריון פגישה במהלך היום המרוכז.
מסר שאולי סנקר בשם צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
_________________________________________________________________________________________
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נוהל בניה פרטית
לידיעת החברים ובעלי תפקידים:
 ./כל הליך בניה ,כולל פרגולה ומחסן מחייב היתר בניה.
 .1הגשת היתרים  -בתיאום עם אליהו שחם ובאמצעות האדריכל של החבר.
 .0החבר חייב לעשות פוליסת ביטוח קבלנים כתנאי להתחלת הבניה .לקבוץ קשר עם חברת ביטוח
מהימנה אשר מבטחת בקבוצים רבים הרחבות ובניית בתים .את נוסח הפוליסה ניתן לקבל אצל
שרון פסי.
 .4חתימת חוזה בין החבר לקבלן באישור מנהל הכספים.
 .5ללא היתר בניה ,פוליסה וחוזה חתום לא ניתן להתחיל בבניה.
נא הקפידו על הנוהל על מנת שלא יגרמו נזקים לחבר ו1או לקיבוץ.
בברכה,
עמוס צוק

_________________________________________________________________________________________

לסבא -רבא הגאה מרדכי שיפמן
לסבים מרובי הנחת פמי והלל שיפמן
ולהורים המאושרים לילך ושחף שיפמן  -רונן
מזל טוב להולדת הנינה ,הנכדה והבת – ניצן !
אחות לרותם
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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