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משולחן מנהל הקהילה
לחברים שלום,
ציפור קטנה לחשה באוזני כי הדוחות מישיבת הנהלת הקהילה ארוכים ומשמימים .לנוחיות אותם
חברים שלא מצליחים להתמודד עם החומר ,אנסה למסור בתמציתיות במה אנו עסוקים בימים
אלו ,זאת מבלי להתחייב שיהיה יותר מעניין ופחות משמים:
 .1שיקום הנוי לאחר פרויקט הממדים -פרויקט זה תוקצב בעדיפות גדולה מתוך כוונה לקדמו עד
כמה שניתן .לצערנו גיל וניתאי סיימו עבודתם בפרויקט ואנו מתקשים לגבש צוותים שיקדמו
המשימה בקצב המתבקש .אנו תקווה כי עד סוף השנה נצליח לסיים את העבודה במרבית דירות
החברים ובשנה הבאה נטפל בדירות התושבים ובזנבות דירות חברים שלא נצליח לסיים עד
אז.
 .2נוי -למרות בעיה כרונית באיוש הצוות נעשים מאמצים גדולים לשפר את נראות הנוי במתחמים
ה שונים .במספר מקומות אנו נאלצים להסתייע בגורמים חיצוניים על מנת להדביק פיגורים.
(בעיקר באזור בתי הילדים).
 .3תברואה ואיכות הסביבה -לאחרונה אנו עסוקים בטיפול במכת פרעושים בגני הילדים.
בהתייעצות עם וטרינר המועצה בצענו מהלך מקיף של עיקור החתולים בישוב .נכון לכתיבת
שורות אלו נלכדו ועוקרו כ 50-חתולים .אנו תקווה כי מהלך זה בנוסף להקמת פינות האכלה
לחתולים יביא לרגיעה במצב .כמו כן נעשה מאמץ גדול לשפר את תחזוקת פינות האשפה.
הוזמנו חמש מכולות לפסולת גושית שיוצבו באתרים השונים .אנו ממתינים לכינוס צוות
שיגבש קונספט לעצוב אחיד של פינות האשפה .לאחר אישור הקונספט נוכל לגבש תכנית
תקציבית לביצוע.
 .4מכבסה -גג המכבסה שדלף והווה סכנה בריאותית לצוות הוחלף בגג חדש .המערכת ממשיכה
לתת שירות מסור לציבור וצוברת יתרה לכיסוי ההשקעה.
 .5מערכות החינוך
א .מערכת הגיל הרך -החודשים האחרונים עמדו בסימן של קשיים גדולים באיוש צוות
העובדות עקב יציאתן של מספר מטפלות לחופשת לידה .מצב זה לא הקל על תפקוד
המערכת ולכן אנו עסוקים כיום ,בסיוע גורמים מקצועיים ,בדיאלוג עם הצוותים
ופורום ההורים במטרה לחזק את המערכת .בניצוחה של לימור בוצע מבצע ניקיון של
החצרות על מנת לשפר ההיגיינה והנראות .בקרוב תועלה לדיון בהנהלת הקהילה פניית
הגר ופורום ההורים לתקצוב המערכת לשם שיפור תפקודה.
ב .החינוך החברתי -עם היציאה לחופשת הקיץ בצענו הפרדה של שכבות א-ג וד-ו
באמצעות הכשרת מבנה חולית .המהלך הגדיל את מרחב המחיה של הילדים ושיפר
באופן משמעותי את איכות חיי הילדים במקום .תודה להורים שנתרמו למבצע
ההעברה .כמו כן התחלנו במהלך קליטה מבוקר של ילדי נתיב העשרה למערכת.
ג .יו"ר חינוך -בשעה טובה ,יוסי אלטמן הביעה את הסכמתו למלא תפקיד זה .צוות המכרז
המליץ על יוסי והנהלת הקהילה קיבלה ואישרה את המינוי .נאחל ליוסי את כל הצלחה
בקידום מערכת מורכבת זו שכה חשובה ויקרה לכולנו.
 .6ענף המזון -בניצוחה של שיפרה ,המערכת עוברת מהפכה פיזית ואירגונית ונערכת לקראת שנת
הלימודים הקרובה .האינדיקציות שאנו מקבלים מהלקוחות חיובית כך שאנו מקווים כי מגמה
חיובית זו תשמר ואף תשתפר.

 .7חידוש רחבת הכניסה לחדר האוכל -הביצוע מתעכב מאחר והפרויקט יתבצע ע"י החטיבה
להתיישבות וייעשה בו זמנית לסלילת הכביש העוקף.
 .8חניה מטבח כולבו -המקום מועד לפורענות ואנו ממתינים לתכנון מהנדס תעבורה שיגיש לנו
הצעה לפתרון.
 .9בית בריאות -אנו נערכים לקראת שיפוץ הלובי והמסדרון הדרומי כפי שאושר בתוכנית
השנתית .עקב התחלופה הגדולה של הדיירים ,מדרך הטבע ,אילה משקיעה מאמצים גדולים על
מנת לשמור על תפוסה מלאה של הבית .שמו הטוב של המקום מסייע לנו בקיום משימה
מורכבת זו בהצלחה.
 .10חובות חברים -לשמחתנו בעזרת העברות הכספים המוסכמות מהמשק ,צלחנו בשלום את ביצוע
התשלום לחברים בפעימה אחת ,זאת ללא צורך בלקיחת הלוואת גישור עד קבלת כל הכספים
בעתי ד מהחברים החייבים ,עמם נערכו הסכמי פריסה .עובדה זו חסכה תשלומי ריבית גבוהים
לקהילה.
 .11סיכום חצי שנתי -בימים אלו אנו עסוקים בדוח החצי שנתי שיוצג בהנהלת הקהילה ובהנהלות
ענף הבריאות והמזון .לאחר שנקיים את הדיונים הדוח יופץ לחברים.
 .12בריכת השחייה -לאחר שצלחנו את פתיחת העונה ללא הפרעות חיצוניות אנו נערכים לגיבוש
תכנית לשיפורים לעונה הבאה .בהתייעצות של איציק ושלי עם המהנדס שמלווה את שיפוץ
הבריכה נראה כי לעונה הבאה נביא הצעה לחידוש בריכת הפעוטים.
 .13השכרת דירות -מנהלת הפעילות בסיוע צוות דיור עסוקה במלאכת שיבוץ הדירות לקראת מעבר
החברים החדשים לבתיהם וקליטת החברים המועמדים לשכונת הנחל .כמו כן נעשים שיפוצים
בדירות הבנים כפי שהוחלט בתכנית השנתית .בנוסף אנו נערכים לקבלת מענק לשיפוץ  4דירות
מעבר במסגרת חבילת סיוע של המדינה בעקבות מבצע צוק איתן.
 .14סדנת מנהלי הפעילויות – בניצוחו של אלון ובהנחיית יפעת נימן התקיימה סדנת מנהלים
משותפת למנהלי הענפים והפעילויות במשק והקהילה .הסדנא נמשכה לאורך  10מפגשים ונכחו
בה כ 20-ממלאי תפקידים .לדעת כל משתתפי הסדנא היא הייתה מוצלחת מאוד .מרבית
המשתתפים הביעו רצון כי הפורום ימשיך להיפגש גם בעתיד .אני בטוח כי המפגשים תרמו
להרגשת השותפות והאחריות של כולנו לשפר את תפקודנו ,כל איש בחלקת אלוהים הקטנה
שלו ,לטובת קיבוץ יד מרדכי וחבריו .בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל המנהלים באגף
הקהילתי על המאמץ הגדול שהם משקיעים על מנת לשרת את חברי הקיבוץ במטרה לשפר את
איכות חיי החברים והתושבים בקיבוץ ולהפכו למקום שטוב ונעים לחיות בו.
 .15טיפול במיסוי ומערכת האיזונים בקהילה -כפי שנכתב הנושא עלה על שולחנה של המזכירות
וכעת עבר לדיונים בהנהלת הקהילה ,זאת במטרה לגבש הצעה מוסכמת לתקציב .2016
 .16בית חוגים -בשיתוף והובלת צוות הגמלאים הצעירים אנו עסוקים בבחינה האם מבנה בית
גרשון האמצעי מתאים לשמש כבית חוגים .משעה שמסגרת העלות הכספית תתברר ,הנושא
יובא לדיון בהנהלת הקהילה.
 .17מכינה קדם צבאית -בימים אלו אנו עסוקים בהכנת ההסכם מול עמותת דרך ארץ .משעה
שהקלפי תאשר המהלך ,ולאחר החתימה על ההסכם ,נוכל להיכנס לביצוע השיפוץ במבנה כלנית
המיועד לשימוש המכינה.
בברכת שבת שלום
דרורי

