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עם מירי ונלי
אנו אבלים על מותה
של
אידה ינוביץ
תנחומים למשפחה

על סדר היום
בחירת מנהלת למרפאת השיניים – לתפקיד האחראית על מרפאת השיניים ,נבחרה לאחר
מכרז מיכל קרן )זוגתו של זיו( .מיכל הינה שיננית ואסיסטנטית בעברה ועם ניסיון קודם
בעבודה מסוג זה .ברצוני לאחל למיכל הצלחה בכניסתה לתפקיד ולנצל הזדמנות זו על-
מנת להודות לענת לב על שנים רבות של הובלה ועבודה מסורה ומקצועית במרפאת
השיניים.
בחירת נציגות למניעת הטרדה מינית – בשמת חן ויעלה גנור נבחרו לתפקיד הממונות על
מניעת הטרדה מינית ביישוב )השתיים עוברות הכשרה בתחום זה בימים אלו( – אבקש
לאחל להם בהצלחה בתחום חשוב זה ועבודה מועטה ככל האפשר...
כניסת אוטובוס לקיבוץ – לאחרונה ולאחר מאבק ארוך וממושך חזרה התחבורה
הציבורית לפקוד את יישובנו .אנו נמצאים כעת לקראת מכרז שבו יוכרע מי יפעיל את
האוטובוסים באזור עמק חפר-חדרה ,כך שהסיכוי לקבל שירות טוב עולה .בינתיים מדובר
על כך שמחדרה יוצא אוטובוס )קו  51וקו  (55לקיבוץ בשעות,10:00 ,8:20 ,07:10,5:30 :
 .19:30 ,16:10 ,14:20ניתן להתעדכן לגבי המועדים בהם יוצא האוטובוס מהקיבוץ לחדרה
באתר האינטרנט של נתיב אקספרס.
קליטה – השבוע נערכו שני מפגשים פתוחים לבנים ולחברים:
 .1מפגש אשר יועד בעיקר לבנים שנרשמו לבנייה בשתי השכונות אשר נפתחו
להרשמה – במפגש זה נמסרה אינפורמציה על-ידי ראובן ואלון לגבי המשך
התקדמות התהליך מול רואה החשבון )בדיקת היתכנות כלכלית ,כלומר
היכולת של הבנים הנקלטים לעמוד בתשלומים עבור הדירה הנבנית,
הוצאות הקיום היומיומיות ובדיקה של ההפרשות הפנסיוניות העומדות
לרשות כל אחד ואחד מהנקלטים( ,והשלבים הבאים הצפויים .בנים אשר
נרשמו ועדיין לא קיבלו טפסים למלא לרואה החשבון מוזמנים לפנות
לראובן ולקבלם.
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 .2מפגש/אסיפה פתוחה אשר יועד לכלל החברים והנקלטים ובו נמסרה
אינפורמציה על -ידי אדריכלית הקיבוץ ,רותי רוהטין מחברת יעד
אדריכלים ,ועל-ידי יועץ הבינוי משה סיטון ,מחברת טומי עברון בקשר
לשלבי התכנון של השכונה אשר נעשו עד כה ,העקרונות אשר הנחו את
המתכננים והמכשולים אותם עברנו ואשר עדיין לפתחנו .בשיחה זו
בעקבות בקשות רבות מצד חברים ובנים נדון בהרחבה נושא מיקום
החניות בשכונות המתוכננות .מרוח הדברים אשר עלו בשיחה מוסכם כי
לאחר שייבחרו הבנים אשר ייקלטו בשכונות יוצגו להם שתי אופציות )אחת
עם חניות בתוך המגרשים ואחת עם חניות מרוכזות וללא חניות במגרשים(
לבחירה .בכל מקרה לא יהיה שינוי בתכניות הבינוי אלא התאמה לרצון
הנקלטים בשטח במידה וירצו.
בקשר לשתי השיחות אני יכול לציין בסיפוק את ההשתתפות הערה והרבה )כ70-
משתתפים בכל מפגש(.
בחירות לאיוש תפקידים בקיבוץ – השבוע מתקיימות בחירות בקלפי למספר תפקידים
חשובים ביותר )יו"ר וועד ההנהלה ,מנהל משאבי אנוש ,מנהלת שיקום בריאות ורווחה,
מנהלת וחברים בוועדת שיכון וחבר לצוות עזרה הדדית( .אני רואה חשיבות רבה בקיומם
ובתפקודם השוטף ,של הגופים אליהם אנו בוחרים חברים שאמורים בנוסף לגופים
הקיימים לסייע רבות בעבודת ההנהלות בקיבוץ ובניהול השוטף .לכו להצביע...

הנהלת הקהילה
ישיבת הנהלה  16באוקטובר 2011
משתתפים רונן פטרקובסקי ,אסתי מנור ,נילי קפלן ,ראובן ליכטנר,
אלדד מגל ,שאול אתר ,בתיה אתר
חסרים:
יניב בן צבי ,אורי אריאלי ,אוסנת גורן
הנהלה כלכלית :אורנה חיים ,תמר מגל ,מיכאל ויזל ,אלון אלתר,
איתן קרסנטי ,צבי מנבר

בחירת יו"ר ועד האגודה – פגישה עם אורנה חיים
הוחלט :ההנהלות ממליצות לאסיפה על בחירתה של אורנה חיים לתפקיד יו" ר וועד
האגודה.
אלדד מגל
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ועדת פנסיה
ועדת פנסיה נבחרה בחודש מאי .חבריה הם אסתי מנור ,יגאל פומרנץ ,יורם לב ונדב דרך
ומצורפים אליה מנהל הקהילה ומנהל העסקים .להלן דיווח מהנושאים העיקריים בהם
עסקה הוע דה.
רכז פנסיה
בתקנון הפנסיה הוחלט ליצור משרה של רכז פנסיה שישמש איש קשר לחברים ויסייע בכל
הקשור לזכויותיהם כפנסיונרים .לתפקיד נבחר יורם לב והוא עומד לרשות החברים
בהבהרות ובסיוע בנושאי הפנסיה.
החזר הפרשות מהשנים 2006 – 2002
בשנים הנ"ל לא היה באפשרותו של הקיבוץ להעביר לחשבונות עובדי הקהילה ,וכן לעובדי
גת ולימת ,את מלוא הסכומים שהוצאו ממשכורתם למטרות פנסיה .הוועדה אספה את
הנתונים ודיווחה לכל חבר הנוגע בדבר מה הסכום שנגרע ממנו 51 .פנסיונרים החלו לקבל
את התוספת החודשית החל מחודש יוני 136 .זכאים שהם בגיל העבודה יחלו לקבל את
התוספת עם פרישתם לפנסיה.
הקמת קרן ייעודית להבטחת תשלומי הפנסיה
הנהלות הקיבוץ קיימו דיון בנושא ואף הוצגה הצעה מפורטת בנדון .בשל השגות על אופי
ההצעה נדחה המשך הדיון בה והוקפא בפועל .הוועדה פועלת להחייאת הדיון ולקבלת
החלטות על הקמת הקרן.
ניתוק קצבת זקנה מחישובי מס איזון
קצבת הזקנה שמקבל הפנסיונר מהביטוח הלאומי נכללת בחישוב של מס איזון שמוטל על
הפנסיונר .ועדת פנסיה החליטה שקצבאות הזקנה ינותקו מחישובי מס איזון שמחושבים
לפנסיונרים ,זאת החל משנת .2012
בסיס נתונים ממוחשב
ועדת פנסיה פועלת להקמת בסיס נתונים ממוחשב שיאפשר הפעלת תוכנה ייעודית לניהול
צבירות הפנסיה של החברים ,ניהול החוב האקטוארי של הקיבוץ והפקת דו"חות ניהוליים
למקבלי ההחלטות .בהנהלת החשבונות התאסף חומר רב שנוגע לעובדי הקהילה ולעובדי
החוץ ,כולל כאלו שעבדו תקופות חלקיות במסגרות אלו .חיוני למחשב את הנתונים
ולרכוש את התוכנה או לנהל אותה ע"י גורם חיצוני .בסוף התהליך יוכל כל חבר לקבל,
בכתב ולמחשב האישי שלו ,תמונת מצב מדויקת על תיק הפנסיה שלו .הוועדה נפגשה עם
חברות שפיתחו תוכנה מתאימה ותגיש המלצה להנהלה.
קצבאות ביטוח לאומי
תשלומי קצבת הזקנה מועברים מדי חודש מהביטוח הלאומי להנהלת החשבונות של
הקיבוץ וממנה לחשבון הבנק של החבר .את הסכום ניתן לראות בדף התקציב האישי
שמחולק לחברים בשורה "ב.ל זקנה ושאירים" .ועדת פנסיה המליצה להנהלה כי
תשלומים אלו יועברו מהביטוח הלאומי ישירות לחשבון הבנק של החבר.
מועצת התק"צ בנושאי הפנסיה
ב 11/10-קיימה התנועה הקיבוצית )תק"צ( מועצה שהוקדשה לדיון בנושאי פנסיה ולסיכום
הצעות שהועלו .ועדת פנסיה קיימה דיון מקדים לגיבוש החלטת גח"מ בנושא .סוכם
לתמוך בהצעת מטה התק"צ שגם זכתה לרוב בהצבעה שנערכה במועצה .להלן עיקרי
החלטות המועצה.
● פנסיית הבסיס )פנסיית המינימום( תישאר בשיעורה הנוכחי35% :
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● פנסיות הבסיס ,לרבות תוספות ליחיד שנותן הקיבוץ ,לא ימוסו במיסים פנימיים בשיעור
העולה על .20%
● קצבאות הביטוח הלאומי וקצבאות אחרות על פי דין לא ימוסו במס פנימי כלשהו.
● הקיבוץ ,בהתאם ליכולתו ,יעלה ביוזמתו את פנסיית הבסיס ל 40% -מהשכר הממוצע
במשק .ייקבע יעד של פנסיית מטרה הוגנת בשיעור של  50%מן השכר הממוצע במשק
והקיבוץ יחתור בהדרגה למימוש היעד.
שלוש הערות בהקשר לפעילות מטה התק"צ בנושא הפנסיה
לפני כ 12 -שנים חלק ניכר מהקיבוצים עמדו בפני פשיטת רגל כלכלית וקיומית .המוצא
שהתקבל היה לח דול מן המודל הקלאסי השיתופי שעל -פיו התנהלו הקיבוצים ולבצע שינוי
למודל הקיבוץ המתחדש בגרסאותיו השונות .קביעת הפנסיה לגמלאים בקיבוץ מתחדש
היה אחד הנושאים המורכבים בהסדר החדש ,שהרי האחריות לקיום השוטף של החבר
עברה מהקיבוץ לפרט ,על בסיס שכר העבודה של החבר .מטה התק"צ תרם רבות להעלאת
המודעות לבעיית הגמלאי חבר הקיבוץ שאינו משתכר יותר מעבודתו וגם לא הופרשו עבורו
כספים שנועדו לקיים אותו לאחר פרישתו מעבודה .מועצת התק"צ שהתקיימה לאחרונה
הייתה החמישית במספר בשנתיים שחלפו שהוקדשה לנושא הפנסיה .עם זאת ברצוני
להציג כמה היבטים שמן הראוי היה שהתק"צ ינהג לגביהם באופן שונה.
הערה ראשונה
בקיבוצים המתחדשים פותחו שני מודלים עיקריים כיצד לחשב את גובה פנסיית המטרה
לה זכאי גמלאי .הראשון ,מודל חוב עבר ,מיושם גם בגבעת חיים .במודל זה חלקו של כל
חבר מפנסיית המטרה חושב ביום השינוי על -פי המקדם הפנסיוני שלו .מי שהיה אז
פנסיונר זכאי ל 100% -מן הסכום ומי שהיה בגיל עבודה זכאי לחלק יחסי ממנו .במודל
השני ,מודל חוב עתידי ,כל החברים זכאים לפנסיית מטרה זהה .זהו מודל נכון יותר לחברי
קיבוץ שגם בקיבוץ מתחדש מקיימים רמת שיתוף ,ערבות הדדית והסכמה חברתית
בסיסית של הגינות וצדק בין החברים .בהיבט של צדק חברתי המודל השני מנצח .מצופה
היה כי התק"צ יציע לקיבוצים את שני המודלים לבחירה ביניהם אך הוא מצא לנכון
להמליץ לקיבוצים המתחדשים על המודל הראשון בלבד.
הערה שנייה
בעיתונות הקיבוצית מפרסם התק"צ נתונים השוואתיים על גובה
הפנסיה בקיבוצים מבלי לציין על בסיס איזה מודל מבין השניים
הנ"ל נעשתה ההשוואה .בקיבוץ מתחדש ממוצע קבוצת הגמלאים
שזכאית ל 100%-מפנסיית המטרה אינה עולה על שליש מסך
חברי הקיבוץ ולפיכך בקיבוץ שמתנהל על פי מודל חוב עבר קבוצה
זו אינה מייצגת את סכום הפנסיה הממוצעת בקיבוץ.
הערה שלישית
במועצות ובדיונים המקדימים שנערכו במקומות שונים נעשה
שימוש נרחב בביטוי "הפנסיונרים זכאים לחיות בכבוד" .בהנחה
כי הדברים נאמרים בכנות ואינם רק מס שפתיים ,טוב יהיה אם
התק"צ )כמו גם כל קיבוץ בנפרד( יבחן ,יחשב ויציע סל של מרכיבי רמת חיים שקיומם
מאפשר "לחיות בכבוד" וייתן להם ביטוי כמותי וכספי :רמת דיור; שירותים; פעילות
חברתית; מילוי מאווים אישיים וכד' .הסכומים הנוהגים בדיון על הפנסיה בקיבוצים
)פנסיית בסיס  /פנסיית מטרה  /פנסיה הוגנת ובהתאמה  50% / 40% / 35%מן השכר
הממוצע במשק הישראלי( אינם מזהים אילו מטרות תושגנה מסכומים אלו .לאחר שיינתן
ביטוי כספי למונח "לחיות בכבוד" ניתן יהיה גם לקבוע מהי "פנסיה הוגנת" ובאיזו נקודה
נמצא הקיבוץ על הציר המוביל לפנסיה כזו.
נדב דרך

גבעתון – עלון קיבוץ גבעת חיים מאוחד  10 g i v a t o n @ g h m . o r g . i lבנובמבר  2011עמוד 5

אידה ינוביץ ז"ל
אמא נולדה ב 24.12.24-בוילנה שבפולין.
בהיותה כבת שלוש עברה לצ'ילה עם אמה ,בעקבות האב שנסע כמה זמן עוד קודם.
היא הבכורה מבין ארבעה – אח ושלוש אחיות.
כשהחלה ללמוד באוניברסיטה לימודי משפטים ,אליהם נמשכה כל-כך ,הייתה נערה בת 16
בלבד שאך סיימה תיכון.
אלא שלאחר שנה בלבד ,יצא בצ'ילה חוק האוסר על כניסה לאוניברסיטאות לפני גיל 18
והיא נאלצה לעזוב את הלימודים והחלה לעבוד בחברת הטלפונים הלאומית.
היא התקדמה לתפקיד בכיר ונשארה לעבוד שם עוד שנים כשהיא מוותרת על חלומה
להיות עורכת דין.
במהלך שנות רווקותה היתה שחקנית כדורסל מצטיינת בקבוצה ידועה בסנטיאגו ,וכמו
שהייתה נזכרת לפעמים – "הבנות של קבוצות יריבות היו צועקות זו לזו לתקוף את
הבלונדינית".
"הבלונדינית" עם העיניים הכחולות נחשבה ליפהפייה אמיתית ,שמתלבשת באלגנטיות,
ושברה ליבם של לא מעט מחזרים ,עד שבגיל  25פגשה את אבא – אוסקר זילברשטיין,
אותו הכיר לה בנשף של הקהילה היהודית יצחק ינוביץ ,מי שלימים )ב (1973-נהייה בעלה
השני.
מירי נולדה ב 1955 -ונלי חמש וחצי שנים אחר -כך ,ב.1960-
במהלך אותן שנים אבא ניהל בית מלאכה לרהיטים מיוחדים שהיו נמכרים למעמד הגבוה
בסנטיאגו ואמא הייתה עוזרת לו ,אך שהתה בעיקר בבית.
שניהם היו שחקנים בתיאטרון האידי שהיווה מרכז תרבותי מוכר ואהוב על אנשי הקהילה
היהודית בעיר.
בשנת  ,1961התרחש אירוע טראומתי עבור כולנו ,אירוע שהשפיע על כל מהלך חיינו :אבא
נרצח בבית המלאכה ,בהיותו בן  48בלבד ,משאיר את אמא אלמנה צעירה בת  36ואותנו
ילדות קטנות :מירי כמעט בת שש וחצי ונלי בת שנה.
שני הרוצחים נתפסו ,והושמו בכלא ,אך גזר הדין המגוחך שניתן להם הניע את אמא
להילחם להארכת מאסרם ,והיא אמנם הצליחה בכך ותקופת ריצוי העונש הוארכה
בשנתיים נוספות.
אירוע נוסף שהתרחש באותה תקופה ,בו נחטפה ילדה יהודיה מפתח ביה"ס בו למדה מירי,
הביא את אמא להחלטה מהירה וגורלית בחיינו – לעלות לארץ ישראל.
ב ,1966-בתום מסע של חודש וחצי באנייה הגענו לקיבוץ בו אנו חיות עד היום.
אמא נאלצה להיפרד מנעלי העקב הגבוהות והשמלות האפנתיות ועברה לנעלי עבודה
שטוחות וסינר מטבח.
שש שנים עבדה במטבח ,כשבצוות הקולט שלה היו שושנה סבאג ,ציפורה מזרוביץ ,חנה
זלוצקי ,שרה מנדל ,עופרה קוגלר ,שושנה זגר ,רחל שולר ,חנהל'ה ומזליקו )סליחה אם
שכחנו מישהי(.
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חלק מהשנים ,לאחר שסיימה קורס טבחים במדרשת רופין ,אף שימשה כטבחית ראשית
והיה לה סיפוק רב ,מאחר וחברי הקיבוץ פרגנו לה מאד על האוכל הטעים שהכינה.
היא התגאתה במיוחד בקציצות שכל כך אהבו ובאורז שאותו אפשר היה כדבריה "לספור
אחד אחד".
בהמשך חייה עבדה בבוטניה בגת – עד ההפרטה.
באותה עת שהתה בביקור אצל משפחתה בצ'ילה וכשחזרה ,הופתעה לגלות שהיא וכל חברי
הקיבוץ הפנסיונרים סיימו את עבודתם בגת...
היא קיבלה את הידיעה בצורה קשה אך לבסוף התגברה והחלה לעבוד בחדר התגמיר ,עד
שגם שם הופסקה עבודתה.
מספר שנים אחר -כך החלה הידרדרות בבריאותה ,עד שב 2006 -קיבלה אירוע מוחי ראשון
שאילץ אותה לעבור לבית שקמה.
ביום ראשון  30.10.11אמא נפטרה לאחר אירוע מוחי קשה נוסף שקיבלה ושממנו כבר לא
הצליחה להתאושש.
נזכור את אמא כאישה יפה ומטופחת ,בעלת מגוון רחב מאד של תחומי עניין ,כזו שלצד
אהבתה הרבה למוסיקה )בעיקר יצירות אופרה( ,ריקודים וקולנוע הייתה בקיאה
והתעניינה בלהט בכל אירוע אקטואלי/פוליטי שהתרחש.
אך בעיקר נזכור את אמא כאישה עדינה ,חייכנית ,חמה ונעימה ,שבראש דאגתה היתה
קודם כל משפחתה ,והיא דאגה וטיפחה את כולנו – בנותיה ,חתניה 6 ,נכדיה ו 4-ניניה.

מירי ונלי

לכל צוות בית שקמה – אנו מודים על חמש שנים
של טיפול מסור ואוהב באמא
מירי ,נלי וכל המשפחה
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תרבות

מהתרבות
ימי החול שאחרי החגים פותחים בפנינו הזדמנויות חדשות ,ואנו
מגייסים את מלוא כוחותינו לקראת שנה מאוד מיוחדת לקיבוץ
שלנו – שנת חג ה 80-לגבעת חיים.
כבר היום שוקדים צוותים שונים על אירועים ,תוכניות ופרויקטים
לקראת השנה החגיגית הזו .מי שעדיין לא פנה ורוצה להשתלב
בעשייה – מוזמן לפנות אלינו ,וכמו כן ,כרגיל ,נשמח לעזרה בהפקת
החגים .כל תרומה לקהילה תמיד תתקבל בברכה ובאהבה!
ניתן לפנות אלינו גם דרך כתובת האימייל:
tarboot.ghm@gmail.com
ובהזדמנות זו ברצוננו לציין את קבלת השבת שהתקיימה לפני
שבועיים ,וסימנה התחלה של מסורת חדשה ויפה ,בהשתתפות
מבורכת של כ 70-חברים .תודות לצוות המארגן ,ולמשפחת גורן
המורחבת ,שהיתה "משפחה מדליקה" במלוא מובן המילה! קבלות
השבת ייערכו במועדון בשישי האחרון של כל חודש .תוכלו
להתעדכן כאן ,ובלוח המודעות בחדר האוכל.
******
ועוד לקראת חג ה ...80-אנו שמחות להכריז על תחרות :עיצוב סמל
חגיגות ה 80-לגבעת חיים.
התחרות פתוחה לקהל הרחב :גברים ,נשים וילדים.
ההוראות:
 .1ליצור ציור ללא טקסט ,הכולל בתוכו את המספר  ,80ומבטא את
תחושת החג ואת אופיו של הקיבוץ – אז והיום.
 .2הציור צריך להיות בפורמט של עיגול או ריבוע .ניתן לצייר עד גודל
של דף  ,A4אך יש לקחת בחשבון שלא לצייר אלמנטים קטנים מדי ,כי
הציור יוקטן בהדפסה לגודל סופי של כ 4/4-ס"מ.
 .3הציור יכול להיות צבעוני ,או בקווי מתאר ,לבחירתכם.
 .4את הציורים ניתן להגיש )למסור ביד – לחגית וענבר( עד לתאריך:
1.2.2010
הציור שייבחר יזכה להתנוסס בגאון על כרזות ,מודעות ,מדבקות ,וכל
חומר פרסומי הקשור לחגיגות ה .80-הציור הנבחר יזכה את מבצעו
)מלבד תהילת עולם וכבוד-מלכים!( גם בפרס סמלי וכייפי.
אז קדימה ליצירה!
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******
עוד עניין לידיעתכם – השכרת "חדר טעימות" )האגף המערבי של
חדר האוכל( לאירועים פרטיים:
החל מ 1.1.2012-נכנס לתוקף מחירון השכרה חדש ,שיעמוד על 300
 ₪לאירוע .המחיר הוא לחברים ותושבים בלבד ,ולא לשוכרים
מבחוץ.
השוכרים יקבלו מקום נקי ,ויחזירו אותו באותו המצב בתום
האירוע.
******
ובדילוג קליל ,למופע מוסיקלי משותף ,שיתקיים אצלנו במוצ"ש
הקרוב:
"דבר עברית -והבראת"  -קסם השפה העברית
מפגש עם יורם טהרלב –  14בנובמבר ,בשעה  21:00בחדר האוכל
ערב שכולו שירים ,סיפורים ומפגש מרגש עם המשורר והפזמונאי
הוותיק והנפלא יורם טהרלב .טהרלב מביא איתו ידע עצום בהיסטוריה
של המדינה ,נכסים מאוצרות החוכמה של עם ישראל ,עברית עשירה
ומלאת הפתעות ,כושר סיפורי וירטואוזי ,והומור חכם ,מטלטל ומרענן.
כל השירים יבוצעו על ידי נגנים וזמרים מוכשרים משלנו.
הערב בשיתוף המועצה האזורית עמק חפר .הכניסה לחברים ולתושבים
– ללא תשלום ,וכוללת קפה וכיבוד קל) .מחיר כניסה לאורחים – .(₪ 35
ערב מומלץ בחום ,נשמח לראותכם בהמוניכם!

חגית וענבר
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מזל טוב
לתמר אמיר
להולדת הנכד ענבר
בן לנועה וגל
ברכות לסבתא הדסה
ולכל המשפחה

ליוצאים מהקיבוץ:
אופיר כהן – ללימודי ביולוגיה באוניברסיטת בן גוריון
לגלעד קונסקר ורחלי – למגורים ועבודה בחיפה
בהצלחה בלימודים ובעבודה ,החכימו ,פתחו אופקים חדשים
והעיקר חיזרו אלינו בשלום
איחולי הצלחה –
בית גבעת חיים מאוחד
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