
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2020) 22 לוןע

(4233)  

  "ףתש סיון' כ

12.6.2020 
 

יר ַההֹוָדָיה  מרדכי זעירא//   שִׁ

 

 ,ִלִוית אֹוִתי, ַאְרִצי, ְבֹלֶבן ְשֵקִדיָּה

ֵתְך וֶמְרֲחֵבי ְשדֹוַתִיְך  ,ְבֹזַהר ַחמָּ

יָּ   ,הְוִשיר נַָּתְת ְבִפי, הוא ִשיר ַההֹודָּ

 .ְלַהְשִמיעֹו ַהְרֵחק, ַהְרֵחק ִמְגבולֹוַתִיְך

 

ִבים ְרגָּ מור ַבֵלב, ֶזה ִשיר הָּ  ,ְוהוא שָּ

ר מֹוֶלֶדת ַיַעְטֶפּנו  ,וְבַרֲחֵבי ֵנכָּ

ַנִיְך ַהּטֹוִבים  ,ְוִרְבבֹות ַאַחי, בָּ

ם ְוִיְרְגעו ִמֶמּנו  .ַיְקִשיבו לֹו ּדומָּ

 

 ,ֵבֵעי ַגְעגוִעיםְוֵעת נָּשוב, ַאְרִצי, ְש 

ֵתְך, ְלֶשַפע טֹובֹוַתִיְך  ,ְצֵמִאים ְלַחמָּ

ִנים ֵגִאים ז ַהִשיר ִמֵלב בָּ ְך אָּ  ,יְֻחַזר לָּ

 ְוטֹוב ִיְהֶיה ִלְצֹעד ְבַרֲחֵבי ְשדֹוַתִיְך.

( 2020) 23עלון 

(4234 ) 

תש"ף   תמוז' ד

26.6.2020 
 

 יצחק שדהנוער שמע!  //  

 

 ,שם מחזיק את מאזני חיינו בידיו-מישהו אי

 .וכפות המאזניים עולות ויורדות, יורדות ועולות

 :על כף אחת

 .שואת ישראל, תקומת ישראל, מלחמות ישראל

 :ועל הכף השנייה

 .תככי מסחר ופוליטיקה

 .והתככים, משקלם כבד

 !נוער זכור

 ,ה השלך עצמך על כף המאזנייםבבוא השע

 .השלך עצמך בכוח ובאומץ

 .זה יכריע, המאזן ישתנה

 !נוער שמע

 



 

 

 

 

 

 

  26.6.2020ף  תש" ( ד' תמוז4234( )2020) 32עלון  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  26.6.2020ף  תש" ( ד' תמוז4234( )2020) 32עלון  
 

 
 
 

 

 

  מאמר מערכת
 

 מסיימי יב' היקרים.

 חלק עיקרי ומעצב בחייכם עד כה. –הספר שלכם -בימים אלו אתם מסיימים את שנות בית

גדולה. שנים רבות, מאז שאתם ילדים קטנים, בוודאי דמיינתם את הרגע הזה בהתרגשות 

אחים גדולים, חברים בוגרים, סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה, עיצבו בכם את המראה של 

הרגע הזה אליו ייחלתם: ערב קיץ חם, עיניים נוצצות בחושך בהתרגשות, חליפה הדורה, 

שמלת נשף חלומית, תסרוקת מיוחדת, איפור מרהיב, קהל גדול מוחא כפיים, מוזיקה 

מופע בכיכובכם, מסיבה שלכם, גם לא מעט משקאות חריפים  חגיגית, הבזקי מצלמות,

 ונספחיהם...

-הרי מסיימים את בית –מגיפת הקורונה טרפה את כל אלו, ואתם מאוכזבים ומתוסכלים 

הספר רק פעם אחת בחיים, וזו היתה אמורה להיות הפעם שלכם ואיך הם מעזים )מי שזה 

 ...לא יהיה( להרוס לכם אותה ככה... זה לא פייר

מסיימי יב' היקרים, אני חושבת שזכיתם בגדול. זכיתם בהזדמנות שדורות של מסיימים לא 

הסיום" שמעבירים לכם -קיבלו כמוה. הזדמנות לעשות שינוי נהדר ולהחליף את "חבילת

המסיימים הקודמים שקיבלו מקודמיהם וכו', בסיום בעל ערך ומשמעות, סיום מקורי 

 צרו בעצמכם ועשוי להשפיע על המשך חייכם.יוייחודי שלכם, סיום שאתם ת

הספר, זולה על חוף הים, ביקתה -הפרטים הטכניים פחות חשובים )מאהל בשטח בית

להתכנס ליממה שלמה, להסתכל יחד בשקיעה ומקום במדבר...(, העיקר שתמצאו זמן 

האחרונה שלכם כתלמידים ובזריחה הראשונה של המשך חייכם, ולחשוב ולדבר על מה 

 דתם עד כאן ומה אתם רוצים ומאמינים מכאן והלאה.למ

אתם יכולים להיות מחזור השינוי, קיבלתם הזדמנות לסלול דרך, בידיכם ליצור משמעות 

 וערך.

 

אני בספק אם מילים כאלו נאמרו השנה בתיכון כלשהו בארץ או בעולם. הלוואי וכן. אני 

 ...השבוע . להם מוקדש העלוןלמסיימי יב' שלנואומרת אותן כאן 

 עלו והצליחו! –הספר -, ברכות חמות לסיום שנות בית2020למחזור 

 

 

 סיגל דקל
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 א//  אורי שפיר  פרדס ד'

העלון הקודם הוקדש למקומות שונים בקיבוץ ולאירועים בהתפתחות הקיבוץ שלנו. הכתבות טובות 

אותם ברצוני  יש פרטים לא מדויקים ,נו מלפני שנים רבותיאך היות ומקור התיעוד ה ,וחשובות

 לתקן בקצרה. 

מות פיק"א של על אד 1934עד  1932ג' ניטע בשנים -ב' ו, שכלל את פרדס א' ,נכון, הפרדס הגדול

, שהיה בעל מעמד מכובד בהנהלת הסוכנות היהודית, הצליח להשיג צבי לוריאהברון רוטשילד, ש

 בשנתחנה. אך פרדס ד' היה סיפור אחר. -מפקידי הברון, שעסקו באותו זמן בהקמת הישוב פרדס

בנו של  ,בניו גרינבאום , היה ביניהם גםשמר-הצטרפו לעין "בנימינה", כאשר חברי קבוצת 1933

היה יצחק היהודי  ,לארץ ייתו. לפני עליצחק גרינבאום - ישראל-שר הפנים הראשון של מדינת

רגנו יהודי פולין התא יהדות פולין.יה ממנהיגי בחרים הפולני וההנ-שהגיע להיות חבר בבית היחיד

, שמר-ןעי, ובאופן טבעי נבחרה לכך ישראל על שם יצחק גרינבאום-ואספו כסף לנטיעת פרדס בארץ

, ביניהם שמר וחלק אחר-נשארו בעין  חלק -" בנימינה"קבוצת זמן התפצלה  לאחר בה התגורר בנו.

העוזבים דרשו לקחת איתם את הפרדס, אך הדבר כמובן לא שמואל. -עזב והגיע לגןבניו גרינבאום, 

. אוםפרדס גרינבשמר והוא נקרא -חברי עיןשמר המשיכו לעבד -הסמוך לעיןאת הפרדס הסתייע. 

 חלקות הפרדס שלנו.  כדי לשמור על רצף ,רק אחרי שנים הוחלף שמו לפרדס ד'

, לפני למעלה לעבוד בפרדסכנער במוסד , כשנכנסתי מנחם מגןזה שמעתי מפי הסיפור את ה

 מחמישים שנה. שמעתי מפיו עוד סיפורים מעניינים שחבל שלא נשמרו בכתב.

שמוליק דודו של -בן, שמואל-מגןמאיר בראון ב "אמילו"בשנים האחרונות פגשנו באחד מטיולי 

דות והיינו משוחחים, . נקשרנו בידי"בנימינה"שלנו. ההורים של שניהם היו חברים בקבוצת  בראון

אף  ,שמואל-כם ואמר שיום אחד השטח יחזור לגןהסתבר לי שמאיר מכיר את הסיפור. הוא סי כךו

 מי יודע...הרכבת שלנו.  פארק דס כבר לא קיים ובמקומו נמצאעל פי שהפר

 

 ועוד שלוש הערות של עודי דגאי
 .רובי משיחמקבוצת "אשל" ולא  רובי שדמון* על עץ האורן בחורשה טיפס 

 * את האנפות מהחורשה גירשו בעזרת זרנוקי מים אדירים של מכוניות כיבוי בשילוב ירי.

עם ולא פיקוס. מעצים אלו יוצרו , הם אלוני שאילן בורלסולילך וזיו חדוותי * העצים ליד משפחת 

 בעבר פקקי הבקבוקים.

 

 .הזדמנות לחזור ולבקש מכל מי שזוכר, להעביר אלינו עוד סיפורים ומידע

 אנחנו ממשיכים לעבוד על מסלולים נוספים ומאוד זקוקים לעזרתכם:

 .יום, מסלול מים, מסלול אומנות, מסלול ספורט ועוד-מסלול חיי יום
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 מורן אלימלך -ספר -סיום ביתתעודת 
 

 שרית וגבי :הורים

 .(12)אמרי  (,13)איתי (, 16)אורי  :אחים

 .שלומית דקלז"ל וסימי אלימלך, רמי ז"ל ומאיר : סבים

 . קטניתוטוליפ, חביב, גורית  –ים חתולחיית מחמד: 

לשבת בבית של מישהו ולאכול ביחד.  – בילוי עם חבריםעיסוק מועדף בשעות הפנאי: 

 בילוי היחיד, כבר לא זוכרת מה עשינו לפני הקורונה.כרגע זה ה

 .שעמום נוראאיך עברה עלי תקופת הסגר בימי קורונה: 

 חנה(.-)פרדסמזרחי  חברה טובה: דפנה

 . זה לא באמת מעניין אותי, אבל זה נשמע רציני.ניהול עסקימקצוע לימוד מועדף: 

 .וףשלכל דבר יש סהספר: -הדבר הכי חשוב שלמדתי בשנות בית

  .המסע לפוליןהספר: -חוויה משמעותית שחוויתי בשנות בית

 )היא כתבה(. אמאדמות נערצת: 

 .מתמקדת בקריאת ספרים ,יזיהולא רואה טלותוכנית טלוויזיה מועדפת: 

 .ועוד: עומר אדם זמר אהוב

 תמאכל אחד שהייתי לוקח

תמר )אבל רק לאי בודד: 

 .מג'הול(

גיוס תוכניות להמשך: 

 למג"ב.

לעצמי  תאני מאחל מה

אושר  ,הצלחהלהמשך: 

 .ובריאות
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 ירדן לסטון –-ספר -סיום ביתתעודת 
 

 יונתןו : רקפתהורים

 )27)דורון  (29)אורן  :אחים

 לסטוןאן -ו ז"למקס שמרי, אלישע ומרים  :סבים

 רוסו-וטרה  – כלבים :חיית מחמד

 בכיף :איך עברה עלי תקופת הסגר בימי קורונה

 אנגלית: ימוד מועדףמקצוע ל

 לואיס המילטון :דמות נערצת

 "דרייב טו סורוויב": תוכנית טלוויזיה מועדפת

 פוסט מלון :אהוב זמר

 נודלס :מאכל אחד שהייתי לוקח לאי בודד

  שיהיה טוב :מה אני מאחל לעצמי להמשך
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 –ספר -סיום ביתתעודת   
 יובל שלמה שבתאי

 

 דניאלואילנית  :הורים

 . 4-רומי, 7-נבו, 9-עודד, 10-גיא, 12-נועם :אחים

 ז"ל. סולומוןואסתר , ראובןוג'וליה  :סבים

 זהב.-, ושלושה דגיקוקהופיץ  -ד: שני כלבים חיית מחמ

 , מפגשים עם חברים. ems: כדורגל, כדורעף, אימוני עיסוק מועדף בשעות הפנאי

טוב שאפשר, מי אמר שלשבת ולא : הכי איך עברה עלי תקופת הסגר בימי קורונה

 לעשות כלום זה משעמם?

 )להבות חביבה(, חבר שלומד איתי מכיתה א'. איתי ליבוביץ חבר טוב:

אז אנגלית. אני טוב במקצוע הזה וגם אוהב  ,אם חייבים לבחורמקצוע לימוד מועדף: 

 ללמוד עוד שפות.

 ל את האחר.אחריות אישית ולקב הספר:-הדבר הכי חשוב שלמדתי בשנות בית

-חוויה משמעותית שחוויתי בשנות בית

המסע לפולין. כל מה שמספרים, זה  הספר:

 פי מיליון יותר עוצמתי וחזק כשאתה שם.

אין לי דמות אחת שאני  דמות נערצת:

מעריץ, אבל מקבל השראה גדולה מההורים 

 שלי.

 ליגה ספרדית. תוכנית טלוויזיה מועדפת:

ן חסון, עומר אדם, עד זמרים אהובים:

 וכל החבורה... איתי לוי

 מאכל אחד שהייתי לוקח לאי בודד:

 המבורגר והרבה מאוד צ'יפס. 

 מתגייס בתחילת אוגוסט. תוכניות להמשך:

שירות  מה אני מאחל לעצמי להמשך:

משמעותי, להמשיך להיות בנאדם מאושר 

 ולהגשים כל פעם חלום קטן...
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 תום חרודי –-ספר -סיום ביתתעודת 

 

 צוק חרודיורים: חיה הו

 15-אור ,22-ליפז :אחים

 .מזל דבושו ז"ל עדנה חרודי, שלוםו ז"לאמנון  סבים:

 ".אלףכלב בשם " חיית מחמד:

 בילוי עם חברים. עיסוק מועדף בשעות הפנאי:

ין, הרבה זמן לעצמי ולאנשים שקרובים מצו :עברה עלי תקופת הסגר בימי קורונהאיך 

 אליי.

 אנגלית, תמיד טוב לדעת עוד שפה. :מקצוע לימוד מועדף

-הדבר הכי חשוב שלמדתי בשנות בית

 איך להתמודד עם אתגרים. הספר:

וויה משמעותית שחוויתי בשנות ח

 ."עירון-מבואות"פנימיית  הספר:-בית

סבי אמנון חרודי ז"ל  דמות נערצת:

 .)מסיפורים ששמעתי עליו(

פיקי " תוכנית טלוויזיה מועדפת:

 ."בליינדרס

 הדג נחש. :הקה אהובלה

 מאכל אחד שהייתי לוקח לאי בודד:

 מפרום.

לעבוד עד מרץ,  יות להמשך:תוכנ

 להתגייס ואחרי צבא נראה מה עושים.

לחוות  מה אני מאחל לעצמי להמשך:

שנים העוד חוויות כמו שחוויתי בשלוש 

 האחרונות.
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 יונתן גרוסמן –-ספר -סיום ביתתעודת 
 

 תוםולימור  :הורים

 9 -מאיה  ,13 –אורי  :חיםא

 יוסף מלכהוגרוסמן, סולטנה אבישי ו ז"לחגית : סבים

 החתולה צ'צ'ההכלבה ו דמקהחיית מחמד: 

 ה במוסד.יבפנימיאת רוב זמני הפנוי העברתי  עיסוק מועדף בשעות הפנאי:

חושת הפספוס יחסית בקלות, פרט לתעברה עלי תקופת הסגר בימי קורונה: איך 

את שביל הגולן )מהחרמון הלכתי עם החברים מהקיבוץ ואפילו י, נפגשתי עבדת שחוויתי.

 עד הכנרת( יחד עם כמה חברים.

  .לי חברים טובים יםלמזלי לא חסרחבר/ה טוב/ה: 

אני  , הוא ספרות.שאותו גם בחרתי להרחיב ,האהוב עליהמקצוע מקצוע לימוד מועדף: 

בה שירים ויצירות שלמדתי נתנו לי הר רך המילה הכתובה אפשר למצוא המון.מרגיש שד

הצליחה  ,סיגל מימרן חוץ מזה המורה שלי במגמה, מבט שונה ומיוחדת על החיים.-נקודת

 תודה. לה יר מיוחד למקצוע, דבר שעליו אני מוק להכניס קסם

דרך עבודה קשה, התמדה ואמונה בדבר הספר: -הדבר הכי חשוב שלמדתי בשנות בית

 כל מעוז ולהגשים כל חלום.שאתה עושה, אפשר לכבוש 
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ספר הן דבר -חוויות משמעותיות בבית הספר:-וויה משמעותית שחוויתי בשנות ביתח

פורים, בו  אירועשבשגרה, אבל אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים ביותר השנה היה 

יבית סנזאת הייתה תקופה אינט א הבנייה יחד עם עוד ארבעה חברים.ריכזתי את נוש

 ומאתגרת אבל גם מספקת מאוד. 

אני לומד ממנו המון על חינוך וציונות. נהנה מאוד לשוחח  סבא אבישי. דמות נערצת:

 אדם מיוחד במינו.ו על נושאים שונים ורואה בו יתא

 "עספור"תוכנית טלוויזיה מועדפת: 

 : ברי סחרוףזמר אהוב

 המבורגרמאכל אחד שהייתי לוקח לאי בודד: 

 "מכינת הנגב"בוקר, ב-בשדה גוריון-אהיה במדרשת בןבשנה הבאה המשך: תוכניות ל

למנהיגות חברתית. במהלך השנה אגש למיונים לסיירות. מאמין שאתגייס ליחידה קרבית 

 מעניינת ומשמעותית.

להכיר פקיד משמעותי שיאתגר אותי בצבא, להגיע לת מה אני מאחל לעצמי להמשך:

צד שני לא לשכוח את כל הדברים והחברים הטובים , ומבמכינה ובצבאחבר'ה חדשים 

שהו שתורם למדינה יבמטרה לגדול ולהיות מ ,מהבית. בהמשך מאמין שאטייל ואלמד

 ולחברה.

 

 

 

 

 

 גל אלון –-ספר -סיום ביתתעודת 
 

 נירוענת הורים: 

  שיריושחר , אחים: שי

 שמר(.-)מעיןשמחה ז"ל ועלי  )מגבע(,שמחה והלל סבים: 

 כלב חיית מחמד:

  .כושר-אימונים בחדר :עיסוק בשעות הפנאי

 .התאמנתי בבית והייתי עם המשפחה :איך עברה עלי תקופת הסגר בימי קורונה

 דמות נערצת: ארנולד שוורצנגר

 מתגייס בתחילת אוגוסט, מתכוון להמשיך לעסוק בספורט. :תוכניות להמשך

  .הצלחה והתמדה מה אני מאחל לעצמי להמשך:
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 אברהם-מעיין בן –-ספר -בית סיוםתעודת 
 

 אופירותמר  הורים:

 (20)ליה  ,(15)כרמי  אחים:

 ז"ל אברהם-בן דוידומרים חיים, -בןנעמי ו ז"לסבים: יורם 

 סיניו אורי חיית מחמד:

 יהימיפנ עיסוק מועדף בשעות הפנאי:

 אבל בסדר ,קשה :איך עברה עלי תקופת הסגר בימי קורונה

 חבר טוב: יונתן גרוסמן

 .כי זה עוסק בנושאים חשובים וגם כי המורה טובה ,הסביבה-מדעי צוע לימוד מועדף:מק

 .יותר חשובות החוויות מהציונים הספר:-הדבר הכי חשוב שלמדתי בשנות בית

-חוויה משמעותית שחוויתי בשנות בית

 .פוליןהמסע לו 2020פורים  הספר:

 אבא דמות נערצת:

 "תשובר שורו" תוכנית טלוויזיה מועדפת:

 j.Cole אהוב: זמר

 קוטג' מאכל אחד שהייתי לוקח לאי בודד:

 .בנובמברמתגייס  תוכניות להמשך:

למצוא  מה אני מאחל לעצמי להמשך:

 .מקצוע שאני אוהב ולהתמיד בו
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 מודעות לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מזל טוב

 ינט בורלס'ז-ל

 אביבים 90לה ת במלא

לבריאות טובה, שמחת חיים 

 ואריכות ימים.

 בנק הדם מגיע
 לחבר, -, במועדון29.6יום שני  

 16:00-20:00בין השעות 

 גרוסברג יהודית

 

 ריחוק חברתי
 המשק.-ככל האפשר מהגעה למשרדי ימנעואנא ה

 ניתן לפנות בטלפון, במייל 

 וכן להשאיר חומר בתיבה שבחוץ.

 עזרו לנו לשמור על בריאות כולנו 

 מפני הדבקות בנגיף הקורונה.

 אירית פואה

 

 

 ... חוזרים"מה נשמע במשק?"
 לחבר.-במועדון 17:00שעה ב 28.6 יום ראשוןב

 ...לבוא עם מסכותנא 

 אירית פואהורבקה שדה להתראות, 

 

 ספירת מלאי בכולבו
 הכולבו יהיה סגור 30.6יום שלישי 

 ויפתח שוב למחרת, ביום רביעי בצהריים.

 ארגנו בהתאם.הת

 ורטרטפרויקט צילומי פ
 ליד הכולבו  7.7שלישי  ביום

 16:30-18:30בין השעות 

  טל בדרקו שלומית דקל אל תחמיצו!

 ברכות חמות
 (אורןועפרי )של לון ארסטר לא

 שזכה במקום הראשון 

 :עם הסיפור בתחרות של המועצה האזורית

 "המועצה של הטבע".
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 ניקיון בתים 
 , קיון ביתםיבנ תמיחברים שנעזרים ב

 מתבקשים להודיע במקרה של ביטול, 

 שעות מראש,  24לפחות 

 על מנת שלא יחויבו על העבודה.

 רבקה שדהבתודה, 

 

 

כיצד נבנה את עצמנו יחד 

כקהילה אחת חיונית 

 ?ומשגשגת

 ועדת קליטה והנהגת הקיבוץ 

 מתרגשות להזמין אתכם 

 !למפגש נקלטים וחברים

 הקדימו והבטיחו מקומכם 

 .17.7או  3.7 י בבוקרבימי שיש

  דור-שמוליק בןהרשמה אצל 

052-3896637  

 .בטלפון או בווטסאפ

 

 שער נעול חדש
 הישנה, -בימים הקרובים יותקן בשער החצר

 רגל.-שער )פישפש( עבור הולכי

 יה נעול במהלך היום והלילה, הפישפש יה

 רגל ורוכבי אופניים, -והכניסה להולכי

 במדרכה שלאורך הגדר. המוסדשער תהיה דרך 

 מורשים בלבד יוכלו לפתוח את הפישפש 

 באמצעות הטלפון.

 בהזדמנות זו אנו מחדשים את ההחלטה 

  רכב,-לא לאפשר את פתיחת שער החצר לכלי

 -תפקידים -למעט בעלי

 .מקצוע וכו'-ת, בעלי, תשתיואנשי רפואה

 כניסה ויציאה לקיבוץ, 

 רק מהשער הראשי ושער הרפת.

 צוות ביטחון – אמנון מורבברכה, 
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 מוסף צרכנות
 

 -" שמר-דור אלון עין"הבנזין בתחנת הדלק  ההנחה במחיר לגבי
 :ני סוגיםחלקים לשנבתחנות  95מחירי בנזין 

 .לליטר₪  5.21הוא  2020מחיר חודש יוני  - שירות עצמי .1

 .לליטר₪  5.42הוא  2020חודש יוני מחיר  -שירות מלא  .2

 .אג'( 21)₪  0.21כלומר  ,עצמין שירות מלא להיא ההפרש ביההנחה לכלל הציבור 

 ₪36 ) 0.36היא  "שמר-דור אלון עין"שמר יכולים לקבל בתחנת -ההנחה שחברי עין

 .להנחת המדינה בשירות עצמי₪  0.15הנחה מאוד גדולה שמוסיפה  . זואג'(

 .₪ 0.27מקבלים הנחה של  ,עם מאות רכבים "גרנות" - השוואהשם ל

שהסדיר את מיכה טיסר דה לותו", שמר-דור אלון עין"מאוד לתדלק בתחנת לכן כדאי 

 ההנחה.

 שמוליק בראון 

 

 

 

 

 

 

 

 –לגבי ההנחה בסופר 

  .פורסם בעלון הקודםשולא כפי  "סופר אלונית"הנחה ב 10%שמר יש -לחברי עין

 - מי שמעוניין להצטרף .למרבית החברים יש מספרי מועדון .אין שום צורך לפנות להנהלה

ראשית -ם לסניף, ממלאים פרטים בקופהמגיעי .פעמי-חד ₪ 25עלות מועדון היא 

פרטי החבר יתעדכנו תוך  .ומקבלים כרטיס במקום

 מספר ימים מהגשת הטופס.

 קישיק יעל
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 - שינוי מסלולים ב"הוט"לגבי 
הצלחנו לשנות את  ,על ההתנעה(שמוליק בראון )תודה ל "הוט"לאחר דין ודברים עם 

 4יש  גם יותר תוכן וגם מחיר יותר זול. בהסכם החדש - היטלוויזב םערוציהמסלולי 

 (:3במקום )מסלולים 

 )כולל מע"מ(.₪  59 מחיר ללא עלות. HD+ ממיר  בסיס בלבדמסלול א': חבילת  .1

 HDממיר  + )ללא תכנים בתשלום( V.O.D+  חבילות תוכן 6+  מסלול ב': חבילת בסיס .2

 )כולל מע"מ(.₪  76 מחיר נוסף.

+ חבילת  )ללא תכנים בתשלום( V.O.D+  חבילות תוכן 6+  מסלול ג': חבילת בסיס .3

 )כולל מע"מ(.₪  123 מחיר .HD+ ממיר  פרמיום

+ חבילת  )ללא תכנים בתשלום( V.O.D+  חבילות תוכן 6+  מסלול ד': חבילת בסיס .4

( 55-58 )ערוצים  LIVE GOLDוערוצי ספורט  ערוצי ספורט צ'רלטון + חבילת פרמיום

 )כולל מע"מ(. ₪  175.5 מחיר .HDממיר  + + ממיר מקליט

 

ויורדים מחשבונכם. תכנים בתשלום  בוץ במרוכזיידי הק-כל המסלולים משולמים על

 לא דרך הקיבוץ.וכרטיס האשראי משולמים דרך  ,ותוספת ממיר

 של כל המסלולים. היחזקת התשתית לטלוויזאלחודש עבור  ₪ 20ח עוד הקיבוץ לוק

דומה לזה שהוא נמצא  יעבירו כל אחד למסלולבשלב הראשון )בתחילת חודש יולי( "הוט" 

יעבור למסלול  V.O.Dמי שיש לו  ,ר למסלול א'בובסיסית יע מי שיש לו רק חבילה -בו 

 לפנות אלי.מי שירצה לשנות מסלול צריך דומה וכך הלאה. 

 יגאל כץ
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 15.6.2020  12/20הנהלה מס'  -ועדת ישיב

 10מספר חברי הוועד: 

  ,גדעון אברהמי שמוליק בראון, יוסי אייזן, ,משה רונן ,יפתח אלון נוכחים:

 .חוה כהן , עומר גבע,שרית אלימלך, רפי ארליכמן

 .הגר צ'נסקי :החסר

 ., אירית פואהמיכה טיסר :םיקבוע פיםמשתת

 דיון והחלטות:

  .היום אושר-סדר .1

 .פרוטוקול קודם אושר .2

 .שינוי ארגוני של ההנהלות .3

 שרית הציגה את העדכונים המוצעים במבנה הארגוני של ההנהלות.

 יותר נציגי ציבור יותר השתתפות ומעורבות חברים באמצעותהעקרונות לעדכונים: 

 .בהנהלות

שילובם  מוגרפית והצטרפות חברים חדשים באמצעותדיחה צמ התארגנות לקראת

 בהנהלות.

 השנים האחרונות.שינויים נוספים שנובעים מניסיון 

מצורפת ההצעה( שיובאו לאישור המוצעים ) : מאשרים את העדכוניםהוחלט

 .האסיפה

 

 .מירבויסמין  בהשתתפות עו"ד מגורי קרובים בבית החבר.נוהל  .4

מטרת הנוהל להסדיר אפשרות  .)מצורף להלן( והל המוצעסמין ומירב הציגו את הני

ותיקים ושל הקרוב החברים הוד של הנוהל מסדיר את המעמ - מגורי קרובים בבית החברל

 הנוהל מתייחס למצב של מגורי קרובים טרם שיוך הדירות ולאחריו.   שמתגורר בביתם.

ויות החברים הוותיקים החברים התייחסו לנוהל והדגישו במיוחד את הצורך להגן על זכ

 בביתם.

, כדי להימנע ממצב של מגורי יש חשיבות ליצור נוהל בנושא ,הנהלההלדעת מרבית חברי 

 הלים והחלטות.קרובים ללא הסדרה בנ

לאחר שיעודכן בעקבות הערות חברי  ,: להביא את הנוהל לאישור האסיפההוחלט

 .ההנהלה
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 .שור תכנית האבבקשה לדיון חוזר של רקפת לסטון על איערעור/ .5

עת ההצבעה לדעתה לא היו ידועות ב, עובדות חדשות שנימוקיה לערעור רקפת הציגה את

 הקיבוץ והצבעה חדשה בקלפי.-בשיחת דיון חוזרבוסיבות נוספות שבגינן יש לדעתה צורך 

צע תהליך שלטובת העניין הוחלט בישיבת ההנהלה הקודמת לב ,חברים בהנהלה הסבירו

 כפי שפורסם לציבור. ,מעורבות והבנה של החברים בתוכניתשיתוף, נוסף של הסברה, 

שלא היו  ,חלק מהחברים ציינו כי אינם רואים בדוגמאות שהביאה רקפת עובדות חדשות

 ידועות לחברים לעת ההצבעה ומצדיקות דיון חוזר.

 התקיים דיון בסוגיית הרוב הראוי לקבל החלטה בנושא זה בקלפי.

ה לבצע תהליך נוסף כפי שהוגדר בפרוטוקול ההנהלה : נשארים בהחלטהוחלט

של התכנית שאושרה נוסף של הצגה והסברה הקודמת: "ועד הנהלה יקיים תהליך 

במידה ויהיו הערות והצעות  טיוב התכנית.לשיתוף הציבור ו , שיביאלציבור

 ."הנהלה ולהחלטת החבריםלשינויים ספציפיים, הם יובאו לדיון בצוות תכנית האב וב

 

 .ההנהלה-, יו"ר ועדיפתח אלון מאשר:      .בוץייו"ר הק ,טיסר מיכהרשם: 
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 שמר-מגורי קרוב בבית החבר בקיבוץ עיןהסדר ל
 רשות-מגורי קרוב בבית החבר בקיבוץ כבר -א 

 מטרת פרק א' להסדר .1
ב )כהגדרתו מטרת הוראות פרק א' להסדר זה היא הסדרת הכללים למגורים זמניים של קרו

 להלן(, לתקופות קצובות, בבית החבר בקיבוץ.  
 הגדרות לעניין הוראות פרק א' להסדר .2

)למעט  21הורה של חבר, אח/אחות של חבר, בן/בת זוג של חבר, ילד של חבר שמלאו לו  -" קרוב" 2.1
 –תלויים בחבר כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, תשס"ו 

2005 .) 
 מי שהתקבל לחברות בקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ והחלטותיו.  -" חבר" 2.2
 בית המשמש למגורי הקבע של החבר בקיבוץ.  -" בית החבר" 2.2

 מעמד הקרוב .2
קרוב אשר קיבל את אישור הקיבוץ למגורים בבית חבר בקיבוץ הינו "בר רשות" למגורים בבית   2.1

 החבר בקיבוץ.
במעמד של חבר ו/או מועמד ואין ולא תהיינה לו כל זכות מכל סוג קרוב כאמור בסעיף לעיל אינו  2.2

שהוא בקיבוץ ו/או במקרקעי הקיבוץ ו/או בנכסיו ו/או בבית החבר בקיבוץ, למעט רשות זמנית 
 למגורים.

 בקשה לקבלת אישור הקיבוץ למגורים זמניים של קרוב בבית החבר בקיבוץ .4
חודשים )שלושה  2בקיבוץ, לתקופה העולה על חבר המבקש, כי קרובו יתגורר עמו בבית החבר  4.1

חודשים(, יגיש בקשה בכתב למנהל/ת הקהילה, בנוסח שייקבע מעת לעת ע"י ועד ההנהלה. הגשת 
הבקשה תכלול התחייבות של החבר לשאת, ביחד ולחוד, עם הקרוב, בכל התחייבויות הקרוב, 

 "(.הבקשהלרבות בתשלומים בגין מגורי הקרוב בקיבוץ )להלן: "
הבקשה תיבחן על ידי הנהלת הקהילה, אשר תהא רשאית לדרוש מידע ומסמכים נוספים  4.2

 הנדרשים לה לצורך קבלת החלטה. 
הנהלת הקהילה תהא רשאית לאשר או לדחות את הבקשה, בהתאם לשיקול דעתה, ובין היתר,  4.2

 בהתחשב בשיקולים הבאים: 
 קיבוץ. קיומן של חובות, התחייבויות ומחלוקות בין החבר לבין ה 4.2.1
מצבו של החבר, לרבות מבחינה בריאותית, סיעודית, חברתית, כלכלית והאם יהא במגורי הקרוב  4.2.2

 עמו כדי לסייע למצבו.
זהות הקרוב ומצבו, לרבות מבחינה משפטית, בריאותית, משפחתית וכן מס' הילדים התלויים בו,  4.2.2

 גילם וצרכיהם.
 תלויים בקרוב.מסגרות החינוך בקיבוץ, התאמתן וזמינותן לקליטת ה 4.2.4
שיקולים הנוגעים לתשתיות הקיבוץ ויכולת הקיבוץ לקליטת תושבים נוספים, לרבות )אך לא רק(  4.2.5

 ה ותחבורה.יחני
 התושבים בו. בין מספר חברי הקיבוץ לבין מספר מצבו הדמוגרפי של הקיבוץ, לרבות היחס 4.2.4
של עד שנה,  במידה ותאושר הבקשה, יהא האישור תקף למגורי הקרוב בבית החבר לתקופה 4.4

ממועד החתימה על הסכם מפורט, כהגדרתו להלן, ובלבד שייחתם בתוך שלושה חודשים ממועד 
 מתן האישור.

בכפוף לקבלת אישור הקיבוץ לבקשה וכתנאי למגורי קרוב בבית החבר בקיבוץ, יהיו חייבים  4.5
של  החבר והקרוב לחתום עם הקיבוץ על הסכם מפורט, בנוסח שייקבע על ידי ועד ההנהלה

 "(. ההסכם המפורטהקיבוץ, אשר יסדיר את זכויותיו וחובותיו של הקרוב בקיבוץ )להלן: "
במידה והבקשה לא תאושר, יהא החבר רשאי לערער על החלטה זו בפני ועד ההנהלה של הקיבוץ,  4.4

)שלושים( ימים ממועד שנמסרה לו ההחלטה. יובהר למען הסר ספק, כי זכות  20וזאת בתוך 
 של החבר בלבד וכי לקרוב אין זכות ערעור על החלטות הקיבוץ והוא אינו רשאי הערעור הינה
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להשתתף בדיוני הרשויות המוסמכות בעניינו, לרבות בדיון בעניין הבקשה לאשר את מגוריו בבית 
 החבר ובדיון בערעור על החלטה כאמור. 

חודשים(, על הקרוב  בהיעדר אישור הקיבוץ למגורי קרוב בבית החבר )לתקופה העולה על שלושה 4.4
 לעזוב את שטח הקיבוץ. 

גורי קרוב בבית החבר אינו מהווה הסכמה של הקיבוץ ו/או מי מלמען הסר ספק, אישור הקיבוץ ל 4.4
החלטות לה ו/או שינוי בבית החבר, בניגוד להוראות הדין ו/או ימטעמו לבנייה ו/או תוספת בני

 הקיבוץ. 
 התנאים העיקריים בהסכם המפורט .5

 פורט יסדיר את מגורי הקרוב בבית החבר ויכלול, בין היתר, הוראות כדלקמן:ההסכם המ
קרוב אשר לגביו יתקבל אישור הקיבוץ בהתאם להסדר זה, יורשה להתגורר אך ורק בבית החבר  5.1

)שנים עשר( חודשים. תקופת ההרשאה תוארך לתקופה  12בקיבוץ ויחד עימו, לתקופה של עד 
ודשים בכל פעם, לבקשת החבר ובכפוף לאישור הקיבוץ, מראש )שנים עשר( ח 12נוספת של עד 

 ובכתב. 
 מגורי הקרוב בבית החבר יהיו למטרת מגורים בלבד ולא לכל מטרה אחרת. 5.2
הקרוב יתחייב לשמור על אורח החיים המקובל בקיבוץ ולמלא אחר כל החלטות והוראות רשויות  5.2

 הקיבוץ המוסמכות. 
יהיה אחראי על מלוא הוצאות אחזקתם. קבלת ילדי הקרוב   היה ולקרוב יש ילדים, הרי שהקרוב 5.4

למערכת החינוך של הקיבוץ, תהא בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים בקיבוץ, למקום פנוי וכן, 
לתשלום כלל התשלומים הכרוכים בכך ועמידה בכל התנאים הרלוונטיים, כפי שיהיו בהתאם 

החבר, כדי להוות התחייבות מצד הקיבוץ  להחלטות הקיבוץ. אין באישור מגורי הקרוב בבית
 לקבלת ילדי הקרוב למערכת החינוך בקיבוץ.

הקרוב יישא בכל התשלומים, המיסים והאגרות, החלים על תושבים בקיבוץ )גם במקרה בו לא  5.5
יצרוך את מלוא השירותים המסופקים ע"י הקיבוץ לכלל חבריו ותושביו( וזאת, בתעריפים 

ת לעת ובדרך הגבייה המקובלת בקיבוץ )לרבות באמצעות כרטיס אשראי שייקבעו ע"י הקיבוץ, מע
או הרשאה לחיוב חשבון בנק, כפי שיורה הקיבוץ מעת לעת(. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו 
של הקרוב ו/או החבר לשלם בגין שירותים, שיצרכו על ידי הקרוב ואשר הקיבוץ גובה בגינם, 

 בהתאם לצריכה בפועל. 
יהא רשאי לדרוש מהחבר ו/או מהקרוב בטוחות להבטחת קיום התחייבויותיהם מכוח  הקיבוץ 5.4

ח ההסכם המפורט, בהתאם לשיקול דעתו. מבלי לגרוע מהאמור, החבר יהיה והחלטה זו ו/או מכ
ערב כלפי הקיבוץ למילוי כל התחייבויותיו של הקרוב עפ"י הסדר זה וההסכם המפורט וכן, יישא 

הקרוב, במקרה שהקרוב לא ישלם את המגיע ממנו. להסרת ספק, הקיבוץ  בכל תשלום המגיע מן
הסדר זה וההסכם המפורט,  "יפאת כל התשלומים בהם חייב הקרוב עיהיה רשאי לגבות מהחבר 

באמצעות חיוב החבר בתקציב האישי, קיזוז מכל תשלום המגיע לחבר מהקיבוץ ו/או מכל מקור 
   . אחר או בכל דרך אחרת שייבחר הקיבוץ

בהסכם המפורט ייקבעו הוראות שיאפשרו לקיבוץ להביא את ההסכם המפורט לסיומו, טרם תום  5.4
תקופת ההסכם, לרבות פינוי הקרוב מבית החבר ומשטח הקיבוץ, בין היתר, במקרים הבאים: )א( 

סיום הקרוב ו/או החבר אינם עומדים בהוראות החלטה זו ו/או הוראות ההסכם המפורט; )ב( 
מעבר החבר למגורי קבע  ל החבר בקיבוץ מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת פטירה; )ג(חברותו ש

בבית סיעודי; )ד( יציאת החבר לחופשה מיוחדת; )ה( פרידה בין בני זוג, כאשר הקרוב הוא בן זוג 
 מצבו הבריאותי, הפיזי ו/או הנפשי של החבר; )ו( החבר דרש מהקרוב לעזוב את בית החבר; )ז( 

ביל את כושר תפקודו הפיזי, נפשי או שכלי, במידה שאינה מאפשרת את המשך קיום של הקרוב מג
י ישראל, להפסיק יידרש ע"י רשות שלטונית כלשהי, לרבות רשות מקרקע)ח( הקיבוץ ההסכם; 

ההסכם או לפנות את בית החבר ו/או חלק ממנו ו/או את הקרוב ו/או  "יפאת מתן ההרשאה ע
רשות מקרקעי ישראל עקב ובגין ההסכם המפורט, לרבות לשאת  לשנות את תנאי ההתקשרות עם

בתשלום דמי חכירה מהוונים ו/או דמי הסכמה ו/או כל תשלום אחר, לרבות הגדלת סוג 
 התשלומים ו/או העלאת השיעורים הקיימים. 
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-להסרת ספק, ההסכם המפורט יכלול הוראה ברורה, כי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, התשל"ב 5.4
 או כל חוק אחר שחוקק ו/או שיחוקק בעניין זה, אינו חל ולא יחול על מגורי הקרוב בקיבוץ. , 1942

 הפרת הוראות פרק א' להסדר זה .4
חבר שיפר הוראות פרק א' להסדר זה ו/או הוראות ההסכם המפורט, לרבות חבר שלא יגיש בקשה  4.1

ארח בביתו קרוב, כמפורט בפרק א' להסדר זה ו/או יסרב לחתום על ההסכם המפורט ו/או י
חודשים, שלא בהתאם להוראות הסדר זה ו/או החלטות הקיבוץ  2לתקופה העולה על 

)עשרים ₪  20,000יב לשלם לקיבוץ קנס כספי בסך של נטיות, כפי שתהיינה מעת לעת, יחוהרלוו
אלף שקלים( לשנה, נכון למועד אישור הסדר זה. ועד ההנהלה יהא רשאי לעדכן את גובה הקנס 

 י מעת לעת. הכספ
כמו כן, במקרה בו קרוב יגור בבית החבר לתקופה של למעלה משלושה חודשים בניגוד להוראות  4.2

הסדר זה, אזי יחויב החבר בכל התשלומים בגין מגורי הקרוב בקיבוץ, רטרואקטיבית, החל 
ממועד תחילת מגורי הקרוב בבית החבר. הקיבוץ יהא רשאי לגבות את התשלומים כאמור, לרבות 

קנס, בין היתר, באמצעות חיוב תקציבו האישי של החבר וכן לנכותם ו/או לקזזם מכל זכות ה
 שתגיע לחבר מאת הקיבוץ ו/או מי מתאגידיו ו/או מכל מקור אחר. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות הקיבוץ במקרה כאמור, לרבות  4.2
ת החבר ומשטח הקיבוץ. כל הוצאות הקיבוץ לצורך הזכות לפעול לסילוק ידו של הקרוב מבי

סילוק ידו של הקרוב מבית החבר ומשטח הקיבוץ יחולו על החבר, לרבות הוצאות משפטיות ושכר 
 טרחת עו"ד. 

 תחולת הוראות פרק א' להסדר זה והוראות מעבר .4
תבואנה  הוראות פרק א' להסדר זה תיכנסנה לתוקפן במועד אישור הסדר זה באסיפה הכללית והן 4.1

 במקום כל החלטה ו/או נוהל ו/או הסדר ו/או נוהג קודמים, בקשר עם העניינים המוסדרים בו. 
החל ממועד חתימת החבר על הסכם חכירה או חכירת משנה בקשר עם בית החבר וכניסתו לתוקף  4.2

של הסכם כאמור )במסגרת הליך להקניית זכויות לחברי הקיבוץ בבתי המגורים, אם וכאשר(, אזי 
הוראות פרק א' להסדר זה, המחייבות את החבר בקבלת אישור הקיבוץ למגורי קרוב בביתו, לא 
יחולו על מגורי קרוב שהינו בן/בת זוג של חבר. אין באמור כדי לפטור את החבר ובן הזוג מיתר 

 החובות החלות עליהם על פי החלטות הקיבוץ והוראות הסדר זה.  
את אישורו למגוריו הזמניים בבית החבר, טרם לאישור הסדר לגבי קרוב, אשר הקיבוץ כבר נתן  4.2

 זה באסיפה הכללית, יחולו ההוראות שלהלן: 
במקרה בו נחתם בין החבר, הקרוב והקיבוץ הסכם ובו נקובה תקופת זמן, אזי עד לסיום תקופת  4.2.1

ההסכם, ינהגו הצדדים בהתאם להסכם שנחתם כאמור. עם סיום תקופת ההסכם הנ"ל, יידרשו 
 רוב והחבר לפעול בהתאם להוראות פרק א' להסדר זה. הק

בכל מקרה אחר )לרבות במקרה בו קרוב מתגורר בבית החבר, טרם אישור הסדר זה, מבלי  4.2.2
שנחתם בין הצדדים הסכם המסדיר את מגוריו בבית החבר או במקרה שנחתם הסכם כאמור 

במקרה שנחתם הסכם, מבלי והתקופה הנקובה בו חלפה מבלי שהוארך על ידי הצדדים בכתב או 
 יידרשו הקרוב והחבר לפעול בהתאם להוראות פרק א' להסדר זה.  -שננקבה בו תקופה קצובה( 

 
 
 קבלת קרובים שהם ילדי החבר לחברות בקיבוץ על בסיס בית החבר   -ב 

 מטרת פרק ב' להסדר .1
של חבר קיבוץ  מטרת הוראות פרק ב' להסדר זה היא הסדרת הכללים למגורים קבועים של בן/בת

 עם החבר, בבית החבר והכל, בהתאם ובכפוף לכל דין ולהוראות פרק ב' להסדר זה להלן.  
 הגדרות לעניין פרק ב' להסדר זה .2

)למעט תלויים בחבר כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות  21ילד של חבר שמלאו לו  -" קרוב" 2.1
 (. 2005 –)ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, תשס"ו 

 מי שהתקבל לחברות בקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ והחלטותיו.  -" חבר" 2.2
 בית המשמש למגורי הקבע של החבר בקיבוץ.  -" בית החבר" 2.3



 

 

 

 

 

 

  26.6.2020ף  תש" ( ד' תמוז4234( )2020) 32עלון  
 

 
 
 

 התנאים לקבלת קרוב לחברות בקיבוץ על בסיס בית החבר  .3
קרוב שהוא בן/בת של חברי קיבוץ, אשר יבקש להתגורר דרך קבע בבית החבר בקיבוץ )להלן גם:  3.1

רשאי להגיש בקשה להתקבל לחברות בקיבוץ, על בסיס מגורי קבע בבית החבר "( יהא המבקש"
בקיבוץ, יחד עם ההורים חברי הקיבוץ. קליטה כאמור תתאפשר, רק ככל שהדבר יתאפשר על פי 
כל דין, לאחר חתימת חבר הקיבוץ על הסכם חכירה/חכירת משנה בקשר עם בית החבר וכניסתו 

ובכפוף לתנאים ישלים הקיבוץ הליך שיוך דירות(  לתוקף של הסכם כאמור )אם וכאשר
 :המצטברים הבאים

בכתב מוועד ההנהלה, לקיומה של אפשרות לקלוט את המבקש לחברות אישור עקרוני קבלת  3.1.1
בקיבוץ, על בסיס בית החבר וזאת, בהתאם לשיקול דעתו של וועד ההנהלה ובהתחשב, בין היתר, 

 בשיקולים הבאים:
 יבויות ומחלוקות בין החבר לבין הקיבוץ. קיומן של חובות, התחי 3.1.1.1
מצבו של החבר, לרבות מבחינה בריאותית, סעודית, חברתית, כלכלית והאם יהא במגורי המבקש  3.1.1.2

 דרך קבע עמו כדי לסייע למצבו.
 זהות המבקש ומצבו המשפחתי, לרבות מס' הילדים התלויים בו, גילם וצרכיהם. 3.1.1.3
הקיבוץ לקלוט חברים נוספים ולאפשר מגורי שני בתי  שיקולים הנוגעים לתשתיות הקיבוץ ויכולת 3.1.1.4

אב בבית מגורים אחד, לרבות )אך לא רק(, בהתייחס לתשתיות בריאות, חינוך, חניה, תחבורה 
 ועוד וזמינותן של אלו.

 מצבו הדמוגרפי של הקיבוץ. 3.1.1.5
למען הסר ספק, אין בקבלת אישור עקרוני כאמור מוועד ההנהלה, כדי להבטיח למבקש קבלה 

 לחברות בקיבוץ ו/או כדי להוות אישור לכך. 
 6האישור העקרוני כאמור יהא בתוקף ובלבד שהמבקש החל בהליך קליטה לחברות בתוך 

 )שישה( חודשים ממועד קבלת האישור.
עמידת המבקש ובן/בת זוגו, ככל שיישנם, בכל תנאי הקליטה, כפי שיחולו בעת הרלוונטית.  3.1.2

ץ תעשה אך ורק בהחלטת האסיפה הכללית, בהתאם להוראות להסרת ספק, קבלה לחברות בקיבו
 תקנון הקיבוץ והחלטותיו בעניין זה.

הודעת בית אב של חברי קיבוץ, כי הוא מבקש להעביר את זכויותיו בבית למבקש, בכפוף להבטחת  3.1.3
 המשך מגוריו בבית, כחבר קיבוץ, עד אריכות ימיו.

בר עד לאריכות ימיהם וכל עוד הינם חברי מגורי בית האב של חברי הקיבוץ בבית הח הבטחת 3.1.4
קיבוץ, כתנאי להעברת הזכויות בבית למבקש, בהתאם להוראות הקיבוץ ולהנחת דעתו. זאת, 
לרבות באמצעות רישום משכון לטובת בית האב של חברי הקיבוץ ו/או רישום הערת אזהרה על 

 הצורך בהסכמתם לשם ביצוע כל דיספוזיציה בזכויות בבית החבר.
סרת ספק, המשך מגורי בית האב של חברי הקיבוץ )ההורים( בבית החבר, יחד עם המבקש, לה 3.1.5

לאחר קבלת המבקש לחברות בקיבוץ והעברת הזכויות בבית למבקש, כמפורט לעיל, תתאפשר אך 
 ורק כל עוד ההורים הינם חברי קיבוץ.

רות לקלוט את בכתב מוועד ההנהלה, לקיומה של אפש למען הסר ספק, קבלת אישור עקרוני 3.2
המבקש לחברות בקיבוץ, על בסיס בית החבר ו/או קבלת המבקש לחברות בקיבוץ על בסיס בית 
החבר )אם וכאשר ובכפוף לכל דין( אינם מהווים הסכמה של הקיבוץ ו/או מי מטעמו לבנייה ו/או 

 ה ו/או שינוי בבית החבר, בניגוד להוראות הדין ו/או החלטות הקיבוץ. יתוספת בני
 לת הוראות פרק ב' להסדר זה תחו .4

הוראות פרק ב' להסדר זה תיכנסנה לתוקפן במועד אישור הסדר זה באסיפה הכללית והן תבואנה  4.1
במקום כל החלטה ו/או נוהל ו/או הסדר ו/או נוהג קודמים, בקשר עם העניינים המוסדרים בו. 

להסרת ספק, אין באמור כדי לגרוע מכך שקליטה לחברות בקיבוץ בהתאם 
להוראות פרק ב' להסדר זה, תתאפשר, רק לאחר חתימת חבר הקיבוץ על 
הסכם חכירה/חכירת משנה בקשר עם בית החבר וכניסתו לתוקף של הסכם 
כאמור )אם וכאשר ישלים הקיבוץ הליך שיוך דירות(, בכפוף לכך שהדבר 

  יתאפשר על פי כל דין ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בפרק ב' להסדר זה.
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 6.7.20עדכון לשיחת קיבוץ  ,שמר-סיעוד לחברי קיבוץ עיןהסדר 

 מבוא .1
מטרתו של הסדר זה, הינה הגדרת הכללים לשם הבטחת צרכיהם הסיעודיים של חברי הקיבוץ, כפי שהם 
כיום וכפי שיהיו בעתיד )אם וכאשר( ולשם כך לייחד ולהבטיח מקורות למימון צרכים אלה, באמצעות 

 אות הסדר זה. קרן המילואים, בהתאם להור
הבטחת הצרכים כאמור תהיה במסגרת קרן המילואים, באמצעות עריכת ביטוחים סיעודיים פרטיים 
לחברים. כמו כן, קרן המילואים תבטיח אספקת צרכים סיעודיים כאמור אף במקרים בהם, בשל גילם של 

ינה כלכלית, לערוך ביטוח מי מחברי הקיבוץ ימצא על ידי היועץ האקטוארי, כי לא ניתן או לא כדאי, מבח
 סיעודי פרטי אצל חברות הביטוח, הכל כמפורט בהסדר זה להלן. 

 הגדרות .2
 .54-000042-4קיבוץ עין שמר, מס'  –"הקיבוץ"  2.1
ואשר שמו מופיע  4.2.2014חבר קיבוץ, אשר התקבל לחברות בקיבוץ עד ליום  –"חבר "  2.2

 ה נספח א' להסדר זה. ברשימת החברים השמורה במשרדי מזכירות הקיבוץ והמהוו
 חבר אשר הוכר כסיעודי לפי סעיף שלהלן.  –"חבר סיעודי"  2.2
 . 4.2.2014חבר קיבוץ, אשר התקבל לחברות לאחר יום  –"חבר חדש"  2.4

קרוב של החבר מדרגה ראשונה, דהיינו: בן זוג, הורים, אחים,  –"נציג המשפחה"  2.5
 שמונה כדין. בנים/בנות החיים בקיבוץ ומחוצה לו או אפוטרופוס חוקי

יובהר, כי היה ולא יימצא מועמד ראוי למילוי תפקיד האפוטרופוס לחבר מקרב בני משפחתו )ככל ויש 
בכך צורך(, אזי ישמש הקיבוץ כאפוטרופוס לחבר, בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו, בכפוף לאישור 

  .הערכאות המוסמכות
ם הבאים: אחראי תחום הרווחה צוות המורכב מהגורמי –"צוות הסיעוד" או "הצוות"  2.4

בקיבוץ,  מנהל הנהלת החשבונות בקיבוץ, שני נציגי ציבור שייבחרו ע"י האסיפה הכללית ואח/ות הקיבוץ 
 האחראית על מרפאת הקיבוץ.

קרן מילואים לחברי קיבוץ עין שמר  אגודה  -חברים  -"קרן המילואים" או "הקרן"  2.4
פי -היא להוות מקור כספי לקיום התחייבויות הקיבוץ עלשיתופית חקלאית בע"מ אשר אחת ממטרותיה 

 הסדר זה. 
 להלן. כהגדרת מונח זה בסעיף - "הפיצוי" או "הסיוע" 2.4
 כהגדרתו בסעיף להלן. –"גוף מקצועי"  2.9

 הכרה בחבר כחבר סיעודי .2
 חבר סיעודי לצורך הסדר זה, הינו מי שהוכר כסיעודי על ידי אחד מהגורמים הבאים:

( לחוק המוסד לביטוח לאומי 4)א()224ומי, בהתאם לסעיף המוסד לביטוח לא 2.1
" ברמות הזכאות לקצבת סיעוד על פי המוסד לביטוח 4)לפחות "רמה  1955 -]נוסח משולב[, תשנ"ה

)שירותים המיועדים  צורך שירותי סיעוד זר בענף הסיעוד או דומי( ובלבד שהוא מעסיק בפועל עובלא
( מעבר לשעות אותן המוסד לביטוח ו בהשגחה או בניהול משק ביתלסייע בביצוע פעולות יומיומיות א

 לאומי מממן.  
 משרד הבריאות )קוד סיעודי( ושוהה בפועל במוסד סיעודי או דומה לו.  2.2
 חברת ביטוח אצלה מבוטח החבר.   2.2
חבר אשר פנה לרשויות המדינה ו/או חברות הביטוח בהתאם לסעיפים לעיל ולא  2.4

הוכר כסיעודי על ידי צוות הסיעוד, על סמך חוות דעת של גורם מקצועי חיצוני,  הוכר על ידם כסיעודי, אך
אשר מונה על ידי הקיבוץ, ממנה עולה, כי החבר תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יומיויות 
בסיסיות ו/או בשל הצורך בהשגחה מתמדת. כתנאי להכרה בחבר כסיעודי כאמור יידרש החבר להציג 

י הגורם המקצועי והצוות את כל האסמכתאות המתאימות בכתב ולאפשר ביצוע כל בדיקה נדרשת, בפנ
 להנחת דעת הצוות הסיעודי. 

 הסיוע לחבר הסיעודי .4
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חבר אשר יוכר כחבר סיעודי, יהיה זכאי לקבל מהקיבוץ פיצוי חודשי קבוע בסך של  4.1
ללא תלות בהכנסותיו וכל עוד ימשיך להיות  )נכון למועד אישור הסדר זה( )להלן "הפיצוי"( וזאת,₪  2,450

 מוכר כחבר סיעודי בהתאם להוראות הסדר זה. 
, כאשר 2015סכום הפיצוי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בחודש דצמבר  4.2

המדד יעודכן אחת לשנה או יעודכן בהתאם לסכומים שיהיו קיימים בקרן המילואים למטרת אספקת 
 צרכים סיעודיים. 

ת החבר לקבלת סיוע, בכפוף לקבוע בהסדר זה, תהיה למשך כל חייו, למעט אם זכאו 4.2
החבר אינו מוכר עוד כחבר סיעודי בהתאם להוראות הסדר זה, לרבות לאור ממצאי צוות הסיעוד, כקבוע 

 בסעיפים שלהלן.
אם החבר הסיעודי שוהה בביתו ונדרש להתאים את ביתו למצבו הסיעודי, אזי  4.4

תאם להנחיות הביטוח הלאומי ובהמלצת היחידה להמשך טיפול של קופות החולים התאמה זו תעשה בה
 )היחידה לשיקום(. בכל מקרה ההתאמות לא יבוצעו על חשבון הקרן ו/או הקיבוץ.

יובהר, כי כל הוצאה אחרת שנדרש לה החבר הסיעודי, תמומן על ידו. למען הסר ספק  4.5
ו מי מטעמו לפנות בבקשת סיוע למוסדות הקיבוץ ובקשתו יובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מזכות החבר א

 תדון במוסדות המוסמכים, בהתאם להחלטות הקיבוץ התקפות אותה עת. 
התחייבות הקיבוץ כלפי החבר שהוכר כחבר סיעודי כמפורט בסעיף זה, כפופה לכך  4.4

 שהחבר מקיים את כל המפורט להלן:
 , לרבות מכח הסדר זה.החבר מקיים את מלוא התחייבויותיו כלפי הקיבוץ 4.4.1
החבר עמד בתשלום הסיעודי החודשי, כאמור בסעיף להלן, עד למועד  4.4.2

 הכרתו כחבר סיעודי.
החבר ו/או מי מטעמו אינו מונע את העברת כספי הביטוח הסיעודי אשר  4.4.2

נערך לטובתו, במסגרת הקיבוץ, ישירות לידי הקרן ופועל לשם כך במידת הצורך ובהתאם להוראות 
 בות באמצעות חתימה על כל מסמך שיידרש על ידי הקיבוץ ו/או מי מטעמו.הקיבוץ, לר

 מקורות מימון  .5
לצורך קיום התחייבויות הקיבוץ בהתאם להסדר זה, תנהל קרן המילואים את הכספים  5.1

להלן, לטובת תשלומי הסיעוד והיא אשר תעביר את התשלומים, הכל בהתאם  שיופקדו בה על פי סעיפים
 סדר זה ותקנון קרן המילואים.ובכפוף להוראות ה

באחריות צוות הסיעוד לעדכן מידי חודש את הנהלת קרן המילואים, אודות מספר  5.2
 החברים הסיעודיים וגובה התשלומים שיש לבצע בגינם. 

מובהר, כי קרן המילואים תוכל לבצע תשלומים מכוח הסדר זה, אך ורק מתוך יתרות  5.2
 זכות ומתוך כספים שיועדו למטרה זו. 

ניהול השוטף של כספי הסיעוד בקרן המילואים, לרבות השקעתם באפיקים סולידיים, ה 5.4
 יבוצע על ידי הנהלת קרן המילואים, בהתאם לקבוע בדין ותקנון הקרן. 

 מקורות הקרן יהיו תשלומי חברים ותשלומי הקיבוץ כמפורט בסעיפים להלן. 5.5
עד ההנהלה של הקיבוץ, דו"ח שנתי על מצב הכספים המיועדים לסיעוד בקרן יוגש לוו 5.4

אחת לשנה. היה ואין בסכומים הצבורים בקרן כדי לספק השלמה לכלל הזכאים על פי הסדר זה, יערך 
 לצורך הגדלת המקורות, ככל שיתאפשר.  החלטות  בוועד ההנהלה של הקיבוץ דיון ויתקבלו

 תשלומי חברים לקרן  .4
זה( ישלם תשלום חודשי חבר )למעט מי שהוכר כחבר סיעודי בהתאם להוראות הסדר  4.1

 ₪. 115קבוע, אשר יעמוד נכון למועד אישור הסדר זה על סך של  
התשלום המפורט בסעיף לעיל ייקרא להלן: "התשלום הסיעודי" ויועבר בצורה  4.2

 . קיבוץ לקרן המילואיםמרוכזת ע"י ה
 התשלום הסיעודי יעשה דרך הקיבוץ, כאשר החבר יחויב במסגרת תקציבו בקיבוץ. 4.2

תשלום הסיעודי, יעודכן אחת לשנה בחודש ינואר, לפי שיעור עליית מדד דצמבר גובה ה 4.4
.  כמו כן, ועד __________בינואר(, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום  15 -)שמתפרסם ב
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ההנהלה יהיה רשאי לעדכן את גובה התשלום הסיעודי בהתחשב בסכומים הקיימים בקרן, בצרכים 
 ו מעת לעת ובהתאם לחוות דעת אקטוארית. הסיעודיים, כפי שיהי

 הפקדות הקיבוץ בקרן .4
מידי שנה הקיבוץ יהיה רשאי להעביר לקרן המילואים, בנוסף לתשלום הסיעודי  4.1

או סכום גבוה יותר, ככל שהדבר נדרש בהתאם לדוח ₪  200,000המשולם על ידי החברים, סכום של עד 
תקציב הקהילה בקיבוץ, למטרת סיעוד והכל, בכפוף אקטוארי. הפקדות הקיבוץ בקרן כאמור יבוצעו מ

להחלטות רשויות הקיבוץ המוסמכות ואישור הסכום במסגרת התקציב השנתי באסיפה הכללית, לרבות 
 לאור יכולתו הכלכלית של הקיבוץ, מעת לעת, והוראות הסדר זה. 

י , אזי הפיצובמסגרת הקיבוץבכל מקרה בו החבר הסיעודי, מבוטח בביטוח אישי  4.2
 שיועבר בגין החבר מחברת הביטוח יועבר ישירות לקרן.  

 שימוש בכספי הקרן .4
 כספי הקרן ישמשו לכל אחת מהמטרות הבאות:

מימון עלויות רכישת פוליסות ביטוח סיעודי פרטי עבור חברים, אשר במועד אישור  4.1
 שנים. 55(, טרם מלאו להם 4.2.2014הסדר סיעוד זה )

עודי הזכאי לפיצוי, בהתאם ובכפוף יאשר הוגדר כחבר סמימון הפיצוי עבור כל חבר,  4.2
 להוראות הסדר זה.

מימון עלויות בעבור הגורם החיצוני, כאמור בסעיף לעיל, אם יידרש, בהתאם להוראות  4.2
 הסדר סיעוד זה.

 מינוי אפוטרופוס  .9
ככל ויתעורר צורך למנות אפוטרופוס למי מחברי הקיבוץ, יהיו בני המשפחה של החבר  9.1

 למינוי כאמור.   אחראים 
ככל ויהיה צורך למינוי אפוטרופוס עבור חבר קיבוץ שאין לו בן משפחה או אם בני  9.2

 משפחתו אינם פועלים כדי למנות לו אפוטרופוס, יסייע בכך צוות הסיעוד והכל בכפוף לכל דין. 
 צוות הסיעוד .10

ן חברי נציגי הציבור בצוות הסיעוד, יבחרו על ידי האסיפה הכללית של הקיבוץ מבי 10.1
 הקיבוץ. 

 אחראי על תחום הרווחה בקיבוץ ישמש גם כיו"ר צוות הסיעוד.  10.2
צוות הסיעוד יהיה רשאי להיוועץ ולהיעזר )במידת הצורך( בגורמים מקצועיים כגון:  10.2

 רופאים, עובד/ת סוציאלי/ת, מחלקת הרווחה במועצה האזורית מנשה וכיוצ"ב.
בד שישתתפו בישיבה לא פחות משלושה צוות הסיעוד, יהיה רשאי לקיים ישיבותיו ובל 10.4

 חברי צוות הסיעוד. 
צוות הסיעוד יקבל החלטות ברוב קולות של חברי הצוות המשתתפים בישיבה וליו"ר  10.5

 צוות הסיעוד לא יהיה קול נוסף.  
צוות הסיעוד יתכנס לפחות פעם ברבעון, אף באין פניות ובהתאם לצורך בתדירות גבוהה  10.4

 יותר. 
ת הסיעוד, ייערך פרוטוקול שבו ירשמו: מועד הישיבה, המשתתפים, בכל ישיבה של צוו 10.4

 תהליך קבלת ההחלטה על פי שלביו, סיכומים והחלטות שהתקבלו והתפלגות המצביעים בעד ונגד.
הפרוטוקולים הדנים בעניינים אישיים של חבר, יישמרו בקיבוץ באופן ובמקום בו  10.4

 נשמרים מסמכים אישיים חסויים.
החלטות של הצוות הסיעודי, יהיו חסויים באופן מוחלט, למעט כלפי חבר כל הדיונים וה 10.9

 )או לאפוטרופוס שלו, לפי העניין( אשר ההחלטה נוגעת אליו וכן כלפי בעלי תפקידים רלבנטיים. 
חברי צוות הסיעוד ובעלי התפקידים הרלבנטיים מחויבים בשמירה על סודיות הדיונים  10.10

ם. בהתאם ועם מינויים, יחתמו חברי צוות הסיעוד על מסמך והמידע המגיע אליהם כחלק מתפקיד
סודיות, כפי שיאושר על ידי ועד ההנהלה מעת לעת. בעלי תפקידים רלבנטיים יחתמו אף הם על מסמך 

 סודיות, לפי הצורך. 
 תפקידי צוות הסיעוד .11
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 התקשרות עם גורם מקצועי חיצוני מתאים ובחינת מקצועיותו ועלויותיו מעת לעת. 11.1
 ת מסמכים נדרשים לצורך הגשת בקשת פיצוי לקרן ועדכונם מעת לעת.יציר 11.2
ליווי ותמיכה בחבר בעת הגשת בקשה לקרן או בעקבות החמרת/הטבת מצבו )כניסה  11.2

 ויציאה ממצב סיעודי(.
מעקב שנתי על קיומן של פוליסות פעילות לחברים מבוטחים בביטוח אישי במסגרת  11.4

 הקיבוץ.
ת לשנה, בדבר מצבם של כל החברים הסיעודיים, המקבלים ביצוע בדיקה, לכל הפחות, אח 11.5

את הפיצוי מהקרן וקבלת החלטה מחודשת בדבר המשך הסיוע. צוות הסיעוד יהיה רשאי להתייעץ, 
במידת הצורך עם הגורם המקצועי החיצוני. ככל שיימצא שאין להכיר עוד במי מהחברים הסיעודיים 

 לפיצוי.  כחבר סיעודי, אזי הוא לא יהיה זכאי עוד
להוות כתובת לבקשות חברים בנושאי הסיעוד ולהוות גורם מקשר לגורמי פנים וחוץ  11.4

 בתחום הסיעוד.
במידת הצורך, צוות הסיעוד יסביר לחבר ולמשפחתו אודות התהליך נשוא הסדר זה,  11.4

ויסייע בהגשת תביעה להכרה בחבר כסיעודי למוסד לביטוח לאומי ו/או להגשת תביעה לחברת 
  ו/או לכל מקור חיצוני רלבנטי אחר, ככל שיהיה.הביטוח 

 קבלת החלטות בבקשות חברים לצוות הסיעוד, בהתאם להוראות הסדר זה. 11.4
 הכרה בחבר סיעודי כזכאי לקבלת סיוע .12

חבר המעוניין, כי הקיבוץ יכיר בו כחבר סיעודי וככזה יהיה זכאי לקבלת סיוע  12.1
ד )להלן: "הבקשה"( בעצמו או באמצעות בהתאם להסדר זה, יגיש בקשה מתאימה לצוות הסיעו

נציג משפחתו או נציג ועדת בריאות ורווחה או באמצעות מרפאת הקיבוץ )להלן: "המבקש"(, תוך 
 צירוף אסמכתאות ככל וישנן. 

 הבקשה תוגש על גבי טופס סטנדרטי, בנוסח שיוכן על ידי צוות הסיעוד )להלן: "הטופס"(. 
ים בידי החבר מאת ואל הרשויות המוסמכות בנושא ו/או מסמכים המצויהלבקשה יצורפו כל 

 חברות הביטוח, חוות דעת והמלצות של גורמים מקצועיים וכיו"ב. 
יובהר, כי תנאי לקבלת הסיוע )לרבות כל חלק ממנו( יהא עמידה בדרישות גילוי ומסירת המידע  

 בהתאם לטופס ולדרישות צוות הסיעוד.
ן, יפעל בשיתוף פעולה מלא עם הקיבוץ, על מנת החבר או האפוטרופוס, לפי העניי 12.2

לטפל בזכאות החבר לממש את כל זכויותיו ממוסדות המדינה או מגופים אחרים, לרבות הביטוח 
הלאומי, חברת הביטוח, משרד הביטחון משרד הבריאות וכיוצ"ב, לשם כיסוי צרכיו הסיעודיים 

 , ככל שיידרש.ומקורות אלו ישמשו במלואם למילוי צרכי החבר הסיעודי
היה ואושרה התביעה במוסד לביטוח לאומי ו/או חברת הביטוח ו/או משרד  12.2

הבריאות ו/או גורם המקצועי החיצוני, כך שהצוות הסיעודי מצא, כי החבר עונה על הגדרת "חבר 
סיעודי", כאמור בסעיף לעיל, יהיה חבר זה זכאי לקבלת הסיוע, בכפוף לכך שהחבר או נציגו 

 וא המידע והמסמכים המאמתים זאת ובכפוף לכל הוראות הסדר זה.ימסרו את מל
לעיל, יהיה צוות הסיעוד רשאי לבצע ביקורת  בנוסף לביקורת, כאמור בסעיף 12.4

 תקופתית בנוגע להמשך ההכרה בחבר כחבר סיעודי, לפי שיקול דעת הצוות. 
צא שאין במקרה זה תיערך הבדיקה כאמור באמצעות הגוף המקצועי החיצוני. ככל שיימ 12.5

 להכיר בו עוד כחבר סיעודי, אזי הוא לא יהיה זכאי עוד לפיצוי.
החלטות שהתקבלו בעניינו של החבר יועברו בכתב לידיעתו של החבר או לידיעת  12.4

 האפוטרופוס שלו, לפי העניין, סמוך לאחר קבלתן. 
 בקשה חוזרת, אשר תובא לעיון והחלטת הצוות הסיעודי בעניין שנדון ונדחה על ידו, 12.4

תידון רק אם הצוות הסיעודי, השתכנע שחל שינוי מהותי בנסיבות ובתנאים כפי שהוצגו בפניו בבקשה 
 הקודמת. 

מבלי לגרוע מהקבוע לעיל, יובהר, כי חבר בצוות הסיעוד, יודיע בגילוי נאות על כל עניין  12.4
יד וזאת מ בקשה שהוגשה לצוות הסיעודאישי שלו או של קרובו או כל אינטרס אישי אחר בקשר עם 

 לכשייוודע לו הדבר. 
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חבר צוות הסיעוד המצוי בניגוד עניינים כאמור, לא ישתתף בדיונים לגבי בקשות אלה ולא יצביע 
 בהחלטות הנוגעות להן. 

 טרום סיעודי    12.4
לעיל, כדי שמי  2מבלי לגרוע מהאמור בהסדר זה, חבר אשר יפנה לאחד מהגורמים המפורטים בסעיף  12.4.1

לעיל, יהיה רשאי להגיש לצוות הסיעוד בקשה לקבלת סיוע  2כיר בו כסיעודי, כמפורט בסעיף מהם י
 סיעודי זמני מהקיבוץ, בהתאם ובכפוף להוראות הסדר סיעוד זה.

עד אשר יוכר כסיעודי כאמור )אם וכאשר(, יהיה זכאי החבר, בכפוף לאישור צוות הסיעוד, לקבל סיוע  12.4.2
בגובה הפיצוי, כהגדרתו לעיל, באמצעות קרן המילואים, אך בכל מקרה לא יותר מ  סיעודי זמני מהקיבוץ,

 חודשים.  2 –
במקרה והחבר לא יוכר כחבר סיעודי בהתאם להוראות הסדר זה כאמור, יהיה עליו להשיב לקיבוץ את  12.4.2

 כל הכספים ששולמו לו על פי סעיף זה. 
 גוף מקצועי .12

גוף מקצועי רפואי חיצוני לצרכי ביצוע אבחון סיעודי צוות הסיעוד יתקשר מעת לעת עם  12.1
 לחבר, בהתאם להוראות הסדר סיעוד זה. 

האבחון יתבצע על ידי גורמים רפואיים מקצועיים )רופא מומחה בתחום הרלוונטי(  12.2
בהתאם למדדי פוליסת הפרט בחברת הביטוח בה מבטח הקיבוץ את חבריו, במסגרת הקיבוצית, ותוך 

 רפואית כדין. שמירה על סודיות
 הפנייה לגורם המקצועי החיצוני תתבצע באמצעות ובאישור צוות הסיעוד.  12.2
בכל מקרה בו לא אושרה תביעה לפי איזה מהוראות סעיפים לעיל, כך שלא ניתן יהיה  12.4

להכיר בחבר כחבר סיעודי על פי סעיפים אלה, אזי יהיה צוות הסיעוד רשאי, להעביר את המסמכים 
 נוספת, מטעם גורם חיצוני, בהתאם לסעיף לעיל.  המאמתים לחוות דעת

עלות ביצוע האבחון על פי סעיף לעיל תמומן על ידי הקיבוץ, מכספי הסיעוד המופקדים  12.5
בקרן המילואים. עם זאת, עלות ביצוע אבחון חוזר, לרבות במקרה של החמרה או שיפור במצב בריאותי, 

כי החבר הינו סיעודי, כהגדרתו בהסדר זה, יושבו  תהיה על חשבון החבר. היה ותוצאות האבחון מראות
 הוצאות האבחון החוזר לחבר. 

למען הסר ספק יובהר, כי כל אבחון יבוצע על ידי הגוף המקצועי, אשר ייבחר בידי צוות  12.4
 הסיעוד, כאמור בסעיף לעיל ולא לפי שיקול דעת החבר ו/או מי מטעמו.

של הקיבוץ וחבריו משירותי הגוף צוות הסיעוד יבחן מעת לעת את שביעות הרצון  12.4
המקצועי החיצוני, וכן את עלויות האבחון ביחס לעלויות המקובלות בשוק, ויהא בסמכותו להחליף את 

 הגורם המקצועי החיצוני מעת לעת.
 ביטוח סיעודי פרטי .14

, שלא במסגרת הקיבוץלהסרת ספק יובהר, חבר אשר רכש עבור עצמו פוליסת ביטוח סיעודי פרטי נוספת, 
לא יהיו כספי הביטוח להם יהיה זכאי החבר )חו"ח( בקרות אירוע ביטוחי, כמקור למימון הפיצוי מכח 

 הסדר זה. 
למען הסר ספק יובהר, כי חבר אשר רכש עבור עצמו ביטוח סיעודי פרטי נוסף כאמור לעיל, שלא במסגרת 

 הקיבוץ, עדיין חייב בביצוע התשלום החודשי לקרן בהתאם לסעיף לעיל. 
  4.2.2014חברים חדשים שהתקבלו לקיבוץ לאחר יום  .15
חבר חדש והמבקש להתקבל לחברות בקיבוץ, יציג במועד הגשת בקשתו להתקבל  – 15.1

לקיבוץ, פוליסת ביטוח סיעודי לשביעות רצון הקיבוץ, כך שבקרות אירוע ביטוחי )חו"ח(, יהיה החבר 
וכי תקופת  ר זה, כפי שיהיה מעת לעת,החדש זכאי לתשלום אשר לא יפחת מגובה הפיצוי על פי הסד

הפיצוי תהא למשך כל חייו. ככל שבתקופה הרלוונטית יימנע השוק הביטוחי ממכירת מכשירים ביטוחיים 
התואמים את הדרישה המפורטת לעיל, יידרש החבר החדש לרכוש, על חשבונו ובהתאם לגילו, ביטוח 

 תתאפשר. סיעודי במסגרת קופות החולים לתקופה המקסימאלית ש
הצגת פוליסת ביטוח כאמור הינה תנאי לקבלת המבקש לחברות בקיבוץ. חבר חדש  15.2

כאמור, בעל פוליסת ביטוח, לא יישא בתשלום הסיעודי בהתאם להסדר זה ולא יהיה זכאי לפיצוי על פי 
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י הסדר זה, כך שהוראות הסדר זה לא תחולנה עליו. חבר זה מתחייב לוודא, כי פוליסת הביטוח הסיעוד
 תהא בתוקף למשך כל תקופת חברותו בקיבוץ ולמסור אסמכתאות על כך לקיבוץ לפי דרישה.

 עוזבים ונפטרים .14
כל הזכויות על פי הסדר זה הינן אישיות, כפופות לחברות בקיבוץ ולפיכך הן פוקעות  14.1

 במועד פקיעת החברות בקיבוץ, מכל סיבה שהיא, לרבות בעת פטירת החבר )חו"ח( או עזיבתו. 
ר אין כל זכות לשעבד ו/או להמחות ו/או להוריש את הזכויות המגיעות לו מכוח לחב 14.2

 הסדר זה.
אין לחברי הקיבוץ זכות אישית בכספים המופקדים בקרן ואלה יחולקו/יועברו לחברים  14.2

 אך ורק על פי הוראות הסדר סיעוד זה.
ת במקרה של הפסקת חברות, ככל והחבר העוזב היה מבוטח בפוליסת סיעוד אישי 14.4

במסגרת הקיבוץ, פוליסה זו תהא נתונה לחבר ותהיה תחת אחריותו וטיפולו, לרבות הפרשת הסכומים 
הנדרשים )אם וככל שיהיה מעוניין בכך( ממועד הפסקת חברותו ואילך, דהיינו, הבעלות על הפוליסה 

 תועבר לחבר העוזב והקיבוץ יוותר על מעמדו כ"מוטב בלתי חוזר". 
חבר שנפסקה חברותו בקיבוץ, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר או זכות מבלי לגרוע מהאמור, 

 עליו, מיום סיום חברותו בקיבוץ. וכלשהי בקשר עם הקרן והוראות הסדר זה לא יחול
במקרה והחבר העוזב אינו מבוטח בפוליסת ביטוח סיעודי במסגרת הקיבוץ והוא אובחן  14.5

מי/משרד הבריאות(, טרם פקיעת חברותו בקיבוץ, יהא זכאי כסיעודי על פי חוקי המדינה )ביטוח לאו
תשלומי פיצוי חודשי. מענק זה ישולם לעוזב ובלבד  4לקבלת סיוע מהקרן, כמענק חד פעמי, בגובה של 

 שנים לפחות.  10שהעוזב הפקיד הפקדות חודשיות, כנדרש בסעיף לעיל, במשך 
שנים,  10 -כנדרש בסעיף לעיל, במשך פחות מבמקרה בו החבר העוזב הפקיד את ההפקדות החודשיות 

הוא יהיה זכאי לסיוע מהקרן, כמענק חד פעמי, אולם גובה מענק זה יחושב באופן יחסי לסך שנות 
 חודשי פיצוי חודשי.  4ההפקדה שלו ביחס לסכום מקסימאלי של 

ע מהקרן, כמענק שנים, יהיה זכאי לקבלת סיו 5: חבר עוזב אשר הפקיד הפקדות חודשיות במשך לדוגמא
 תשלומי פיצוי חודשי.  2חד פעמי, בגובה של 

 ביקורת אקטוארית  .14
שנים תתבצע בדיקה אקטוארית  על ידי אקטואר, אשר ימונה בידי  2-לפחות אחת ל 14.1

צוות הסיעוד. בבדיקה האקטוארית ייבדקו הסכומים הנדרשים לקרן על מנת שתוכל לעמוד במטרותיה 
 ם הצפוי לעשרים השנים הבאות. ובנוסף ייבדק תזרים המזומני

 צוות הסיעוד ידווח על ממצאי הביקורת לוועד ההנהלה של הקיבוץ ולהנהלת הקרן. 14.2
 תוצאות הביקורת יפורסמו לחברים. 14.2

 שונות .14
נוהל זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות וכל הוראותיו יחולו על בני שני המינים ללא  14.1

 הבחנה. 
ו לתוקף החל ממועד אישורם על ידי האסיפה הסדר זה וכן עדכוניו מעת לעת ייכנס 14.2

 –הכללית ויבטלו כל החלטה אחרת בעניין זכאות חברי קיבוץ שהוכרו כסיעודיים, לרבות הוראות נספח ג' 
 סיעוד לחוברת שינוי אורחות החיים. 

שינויים ו/או תיקונים בהסדר זה יתקבלו בהצבעה באסיפה הכללית של הקיבוץ, ברוב  14.2
  ת המצביעים(.מקולו 2/2מיוחד )
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 קיבוץ"ר יו בחירת
 

שרית בדיווחים של כפי שפורסם לאחרונה בפרוטוקולים של ועד ההנהלה ו

 סיים קדנציה כיו"ר קיבוץ בחודש מאי. מיכה טיסר ,לעלון אלימלך

משבר לנוכח מקובל לבחירת יו"ר קיבוץ וקיבוץ כ-בהעדר אפשרות לכנס שיחת

חודשים  3-, להאריך למיכה את הקדנציה ב, החליט ועד ההנהלה, לאחר קבלת ייעוץ משפטיהקורונה

 .בזמן הקרובהמסתיימים 

הוא הביע את רצונו להמשיך לקדנציה נוספת.  ,קיימה שרית עם מיכה לקראת סיום הקדנציהבשיחה ש

, פורסמה מודעת דרושים פנימית בעלון. לא היו פניות לאיוש המשרה מצד חברי בהתאם למקובל

 הקיבוץ.

ין, יפתח אלון, יהודה ריפת: נציגי הנהלה ונציגי ציבור, שכלל צוות איתור, ועד ההנהלה מינה לפיכך

הצוות התכנס  להמלצה על מועמד לתפקיד יו"ר הקיבוץ. ,שרית אלימלךולילך חדוותי, עומר גבע 

 לבחון את מועמדותו של מיכה לקדנציה נוספת. ,מועמדים מקומיים ובהעדרוהחליט בשלב ראשון 

וות עשייתו בתקופת כהונתו ואת תוכניותיו לעתיד. לאחר מכן נפגש הצושמע על הצוות נפגש עם מיכה 

פקודו של מיכה כיו"ר י)כל אחת בנפרד( בכדי לשמוע את דעתן על ת אירית פואהוחוה כהן עם 

 בעבודה מולן. 

 - אשר היו להם ממשקי עבודה עם מיכה בתחומים שונים קיבוץ-בנוסף נפגש הצוות עם ארבעה חברי

פקודו יגע לתבכדי לשמוע את דעתם בנו - ארליכמןרפי ומשה שפירא, הראל יגודה, ענת גרוסמן 

 בעבודה מולם ובכלל.

 עם סיום התהליך התכנס הצוות לסיכום ומסקנות.

עם אופציה להאריך את הקדנציה בשנה  לבחור את מיכה לשנתיים נוספות ממליצים :הצוות החלטת

 באם תידרש, תתקבל בקלפי., אם יוחלט שיש צורך בכך. ההחלטה על ההארכה ,נוספת

דות עם משבר הקורונה ת הכלכלית המורכבת שמביאה ההתמודאנו מאמינים כי לנוכח המציאו

נכון יהיה  ,, פיתוח עסקי ועוד()קליטה, שיוך האתגרים הכלכליים והחברתיים העומדים בפני הקיבוץו

 לאפשר למיכה להמשיך ולכהן כיו"ר הקיבוץ למשך שנתיים נוספות ולקדם תהליכים אותם יזם והוביל.

מאחר ואנו סבורים כי הוא המועמד המתאים לעת  ,חיצוני מול מיכה מועמדלדעתנו אין מקום להבאת 

תוגבל , נוספת קדנציהמשום שזו , זאת עםשהינם קריטיים לעתיד הקיבוץ.  ,הזו להוביל תהליכים אלה

 .לצורך בהתאם נוספת שנה עלורק לאחר בחינה יוחלט  ה לשנתייםקדנציה

 ולאחר מכן להצבעת קלפי. קיבוץ-בשיחתהנושא יגיע לדיון במהלך חודש יולי 

 .ימשיך הצוות באיתור מועמדים נוספים את המינוי, אשרתלא החלטת הקלפי במידה ש

 

 שרית אלימלךויפתח אלון, יהודה ריפתין, לילך חדוותי, עומר גבע  - צוות האיתור ,בברכה
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 הודיעה על החלטתה לסיים את תפקידה כמנהלת החינוך החברתי. עידית יוקר קמינר

 ודים לעידית על עבודתה בארבע השנים האחרונות, על הרצינות, המסירות, המקצועיות אנו מ

 שמר למקום המספק איכות חינוכית וגאווה.-והפיכת החינוך החברתי בעין

 י"ב-כיתות  א' -הל/ת לחינוך החברתי מנ /הדרוש
 :תיאור התפקיד

 הילדים והנוער.-מנהל ומרכז את צוות חברת 

 ע תוכניות חינוכיות למסגרות.אחראי לתכנון וביצו 

 נמצא בקשר עם הורים.  

 .קובע יעדים שנתיים חינוכיים 

 .אחראי לתכנון וניהול התקציב 

 .אחראי על הקשר המערכתי עם בי"ס, תנועות הנוער, קהילה, מועצה וגורמי חוץ נוספים 

 .)שותף להנהלות החינוך )פעילה ורחבה 

 .אחראי על המדריכים באופן מלא 

 מר בפורומים אזוריים וארציים )כגון הפורום האזורי של "למידת עמיתים"(.ש-נציג עין  

  הגדרת תפקיד, שכר והיקף עבודה. –גיוס ומיון מדריכים 

  ת הילדים והנוער.והכנת תוכנית עבודה לכלל שכב -יחד עם המדריכים 

 פת, הערכה ומשוב למדריך.טליווי, הדרכה שו 

 

 :השכלה

 –בעל תעודה בניהול מערכות חינוך קיבוציות /  יתרון –פורמאלי  בעל תואר ראשון בחינוך בלתי

 .יתרון

 

 דרישות התפקיד:

יכולת למידה והיוועצות /  חובה –דיסקרטיות /  יתרון –ניסיון קיבוצי / יתרון  –ניסיון חינוכי וניהולי 

ואיתור צרכי יכולת אבחון /  יכולת לתקשורת, התערבות, יצירתיות/  ונכונות לקבלת הנחייה/ליווי

/  בנייה וניהול –הבנה בתקציבים /  יכולת לתקשורת פתוחה ומשתפת עם ההורים/  הילדים והנוער

 -יכולת לפעול כיזם חברתי/  יכולת עבודת צוות, יעוץ והנחיית צוות, הנעה ופיתוח הצוות, ניהול וארגון

 ות, פתיחות ומנהיגות.בעל תכונות אישיות הכוללות: רגישות, הקשבה, אמינות, אחרי/  חינוכי

 

 .: צוות איתור ימליץ, הבחירה בהנהלת קהילהבחירה. 80%-60%: היקף משרה
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 1.7.1930 ברונקה מונשטיין

 2.7.1992 ת מגןשולמי

 5.7.1985 איגנץ פלגי

 14.7.1970 אברהם בן מיור

 15.7.1987 סוניה מגן

 18.7.1948 ישראל שטרק

 21.7.1991 רוזה לוין

 26.7.2018 חגית גרוסמן

 27.7.1950 עליזה דגאי

 28.7.1962 חיים אשכנזי

 29.7.1995 אברהם מילשטיין

 31.7.2008 ליבי וילן
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 נזכור

בלבד היה  48שנה. בן  50לפני  1970לקה בליבו ונפטר ביולי אברהם בן מיור 

 במותו.

בשנת  בסופיה בבולגריה והיה חניך ופעיל בתנועת בית"ר. 1922נולד בשנת  אברהם

 כך.-שמר הגיע שנתיים וחצי אחר-עלה לארץ, ולעין 1941

חיה עם משפחתה  איהשמר. בתו -דיו וניניו חיים בעין, כלותיו וחלק מנכיובלו יוסיבניו 

 אשתו. מריםלפני שש שנים נפטרה בקיבוץ העוגן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנוער:-, חברו של אברהם בחברתברטיקו דגןמספר 

"חותרים לארץ בכל הדרכים, ואנו על ספינת מעפילים )"דוריאן"( עמוסה לעייפה העושה 

גרים אל שערי הארץ שטרם נפתחו. וכאן בספינה, אני דרכה מנמל בולגרי ששעריו נס

פוגש לראשונה את אברהם שעדיין שייך היה לקבוצה הקטנה של חניכי בית"ר... במחנה 

 )המעצר( פרצו הפגנות סוערות על זכותנו להישאר בארץ ושחרורנו ממאסר. באחת 
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א נתפס רהם. הוהשתתף גם אב ,שניסו לפרוץ את גדרות המחנה ,ההפגנות של אנשי בית"ר

-.. לשמחתי הרבה הופיע ביום בהיר אחד אברהם בחצר עיןהסוהר של עכו.-ונכלא בבית

שמר והודיע על רצונו להצטרף אלינו. ידעתי שלא קלה היתה ההכרעה, אך כאשר הכריע 

 עשה זאת מתוך הכרה עמוקה והזדהות מלאה עם רעיון הקיבוץ שהוא אימץ לעצמו..."

 

 בחוברת לזכרו של אברהם: ,האחת והיחידה ייןרבקה גורפוכך כותבת 

די היה לראות  –"... בכל בלטה שוב אותה הנטייה לעשות הכל על הדרך המושלמת ביותר 

איך הוא בונה את ביתו, איך הוא מטפל בגינתו, מתכנן את העצים שלו, מהלך סביבם, 

אנו נהנים מבית  אםעודר, מזבל, מנקש, כדי לעמוד על תכונה זו... לא אגזים באומרי, כי 

אנו מקיימים בכך איזו  –לחבר( שלנו כפי שהוא, יפה ונוח ונעים -התרבות )המועדון

הישארות נפש של אברהם, שהשקיע במבנה הזה ובריהוטו הרבה ממסירות נפשו העקבית, 

הנוהה אחרי היופי והמחוננת בטעם טוב ובכוננות למסור מזמנו הקצוב ומכוחותיו הקצובים 

למען קיבוצו. כמה הוא נאבק על כל פרט, על כל סידור, מבלי לזלזל בקטנות. עוד יותר 

ראש וטרדות רבות ואף רגעי -בו נשא תוך כובד ,שנות חייו האחרונות היו קודש למפעל זה

עגמת נפש לא מועטים נפלו בחלקו... באותו יום אחרון חזרתי בערך בשעה אחת מהעבודה 

ן ריק היה השביל המוביל לדירותינו והוא התפתל שלי. הדרך היתה ריקה מאדם, כל שכ

לבן כחום היום ודל בצל למרות העצים הגבוהים משני צדדיו. האוויר היה סמיך מריח 

אברהם הנושא את  –הפרחים. בדרך הריקה ובשביל הריק צעד לפני רק אדם אחד 

 יום למען המועדון.-אותם היה לוקח יום ,העיתונים

 –בודד המהלך בדרך ריקה ובשביל ריק וערימת עיתונים בידו  וכך הוא נותר בעיני: אדם

בשירות הכלל. השמש מעל הראש, עצים מעוטי צל בשעת הצהריים ואוויר רווי ריח 

 פרחים.

 

 
 


