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אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון* שוטף
אנו נמצאים כעת בשלב למידת תוכנית שינוי אורחות החיים ביד מרדכי .שלב זה דורש
תשומת לב וסבלנות ולכן נקדיש לו מספר מפגשי הסברה:
ראשית נקיים שני מפגשי הסברה )שיחות קיבוץ( ,בהם נלמד יחד את עקרונות השינוי ואת המודל
הכלכלי התומך אותם.
שימו לב :תחזית הכנסות מול הוצאות של כל משק בית תוצג לחברים רק לאחר שיחת הקיבוץ
השנייה בה נכיר את המודל הכלכלי.
מייד לאחר מכן נקיים במקביל שני סוגי מפגשים נוספים עם החברים:
 .1חברי צוות השינוי וחברים נוספים יעברו בבתי החברים המעוניינים בכך במטרה לבאר
ולהסביר את התחזית הכלכלית של כל משק בית.
 .2מפגשים עם כלל הציבור:
א .קבוצות דיון גילאיות – להלן פירוט מטרות ולו"ז.
ב .הרצאה של עו"ד שלמה כהן" :השינוי בקיבוץ כמפתח להענקת ביטחון אישי לחבר".
תזכורת:

 ביום ראשון ,2.9.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל ,יציג הצוות ,את עקרונות מודל
השינוי והרקע לשינוי אורחות החיים ביד מרדכי .אורח בדיון :טל ישראלי,
מנחה התהליך.
 ביום ראשון ,9.9.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל ,יציג הצוות את המודל הכלכלי
לשינוי אורחות החיים ביד מרדכי ואת הבסיס לבדיקת ייתכנותו הכלכלית.
קבוצות דיון גילאיות )בהנחיית טל ישראלי ,מנחה התהליך( בנושא מודל שינוי אורחות החיים:
 .1קבוצת גילאי  65ומעלה  -תיפגש לדיון פתוח )שאלות ,תשובות ,הרהורים ,ביאורים,
דגשים ייחודיים לקבוצת הגיל וכיו"ב( ביום ראשון  ,16.9.07בין השעות 18.00-20.30
במועדון לחבר.
 .2קבוצת גיל הביניים  -תיפגש לדיון פתוח )שאלות ,תשובות ,הרהורים ,ביאורים,
דגשים ייחודיים לקבוצת הגיל וכיו"ב( ביום ראשון  ,16.9.07בין השעות 20.30-22.30
במועדון לחבר.
 .3אוכלוסיית הצעירים  /משפחות צעירות  -תיפגש לדיון פתוח )שאלות ,תשובות,
הרהורים ,ביאורים ,דגשים ייחודיים לקבוצת הגיל וכיו"ב( ביום ראשון  ,23.9.07בין
השעות  20.30-22.30במועדון לחבר.
.....המשך בדף הבא....
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...המשך...עדכון* שוטף בנושא אורחות חיים
רק עם תום פרק הדיונים למטרת למידת תוכנית השינוי המוצעת
נכנס לשלב הדיון המעשי בהצעת צוות ההיגוי לשינוי אורחות החיים ביד מרדכי.
בשלב זה יוכל כל חבר שירצה בכך להגיש הסתייגות או הצעת תיקון לכל אחד מסעיפי חוברת
השינוי.
ההסתייגויות הכתובות יובאו לדיון בצוות ההיגוי ולאחר מכן יובאו אל שיחת הקיבוץ לדיון ולהכרעה
ברוב רגיל )קלפי( .ההסתייגויות שיתקבלו על ידי הקיבוץ )קלפי( יוכנסו לחוברת השינוי .בסיום
התהליך יוצג לחברים גיליון התיקונים לחוברת השינוי ,תתקיים שיחת קיבוץ מסכמת בנושא
תוכנית השינוי הכוללת )לרבות התיקונים שביצע הקיבוץ( ולאחריה תועבר חוברת השינוי להכרעה
בקלפי.
חברים שיהיו מעוניינים להעלות הסתייגויות  /הצעות לתיקון לכל אחד מסעיפי חוברת השינוי
יתבקשו לפנות בכתב )רצוי באמצעות האי מייל( לצוות ההיגוי בנושא אורחות החיים .אופיר לבנה
ירכז את הפניות ,נא להעבירן לאי מייל mazkir@yadmor.co.il :או לתא דואר מס'  91בקבוצת תאי
הדואר השחורים.

אנא רשמו לפניכם:
צוות ההיגוי יתכנס ביום ראשון  ,23.9.07בין השעות  16.00-20.00במטרה לדון
בהסתייגויות  /הצעות החברים לסעיפי המודל .חברים שיהיו מעוניינים להציג
הסתייגותם יתאמו הגעתם לפגישה עם אופיר לבנה )נייד.(052-6877901 :
*יתכנו שינויים בלוח הזמנים .תקף לגבי כל פרטי העדכון.

פרטים נוספים יימסרו בהמשך.
בברכה ,צוות היגוי "עצמאות ושותפות חדשה".
דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה .26.8.07 :יו"ר השיחה :דני שני .צילם ושידר :יואל שטיין .נכחו באסיפה 9 :חברים.
נושאי השיחה:
 .1דיון בנושא העברת בעלות על בי"ס "שקמה" אל המועצה האזורית חוף אשקלון .אורחים בשיחה
שמעון כהן ,ראש מועצת חוף אשקלון ,איציק לוי ,ראש תחום החינוך במועצה ,שושנה מירוצ'ניק,
מנהלת בי"ס שקמה ,שמואל איל מנכ"ל עמותת "שקמה".
החברים והאורחים שנכחו בשיחה הביעו תמיכה בהעברת הבעלות על בית ספר שקמה באופן מלא אל
המועצה האזורית חוף אשקלון .נקודות עיקריות שעלו בדיון:
 המועצה תכוון את תלמידי הישובים לבית ספר "שקמה" תוך התחייבות לשמור על ייחוד בית הספר:
אתוס ומטרות חינוכיות.
 המועצה תתקצב את בית הספר כראוי וכנדרש ובהתאם לחוזרי משרד החינוך .למועצה גם יכולת
להתרים כספים לבית הספר .לאחרונה התרימה המועצה את מוסד "אורט עולמי" שתרם לבית הספר
כיתת מחשבים שלמה.
 המועצה תמנף את ההבנות שהושגו עם משרד החינוך לעניין בניית קמפוס משותף )"חופים"
ו"שקמה"( ותסייע במימוש התוכנית.
 איחוד בתי הספר למתחם אחד ,בניהול המועצה ,יביא לקיומו של מוסד חינוכי איתן ואיכותי :הפריה
הדדית בין המורים ,ריכוז אינפורמציה ומשאבים ,חסכון והתייעלות בשירותי בית הספר ,השבחת
העשייה החינוכית.
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 תהליך העברת הבעלות מהקיבוצים למועצה הוא תהליך מעצים אשר טומן בחובו הזדמנות לצמיחת
בית הספר )בית ספר גדול ואיכותי ביד מרדכי יהווה יתרון בעתיד לצמיחת היישוב והתרחבותו(.
 שיבוץ מורי בית הספר ,הגם שיהיה בבעלות מלאה של המועצה ,יבוצע על ידי משרד החינוך
ובפיקוחו.
 יש לתת מקום לחששות ולפחדים מהמהלך המוצע .חשוב לשמור על תקציבי בית הספר לאורך שנים
ולהיזהר מירידת ערכו.
תזכורת לגבי עמדת המזכירות בנושא )פורסמה בשבוע שעבר ,דף מזכירות :(22.8.07 ,1002
 אין הצדקה כלכלית להמשיך ולשמר את "שקמה" כבית ספר פרטי .הנטל הכלכלי על שלושתהקיבוצים באחזקת בית הספר קשה מנשוא .אין לקיבוצים את היכולת הריאלית לבצע השקעות
משמעותיות בשמירה על קיום בית הספר ופיתוחו.
 למועצה היכולת לאזן כלכלית את בית הספר. "עמותת שקמה" תמשיך להתקיים ולפעול לצורך קיום והפעלת הפנימייה ב"שקמה". מעורבות הקיבוצים בניהול בית הספר תישאר גבוהה :לכל יישוב שיישלח את כל ילדיו לביתהספר יהיו  2נציגים בהנהלה הרחבה של בית הספר המועצתי.
 לשלושת הקיבוצים קאדר מקצועי ומנוסה בבי"ס "שקמה" ,הן ברמת ההנהלה והן ברמת המוריםוהעובדים .המשמעות היא המשך מעורבות איכותית בניהול ובהשפעה יומיומית בבית הספר.
 המזכירות אימצה את עמדת ועד עמותת "שקמה" ,על פיה הבעלות על בי"ס "שקמה" תעבורבמלואה למועצה האזורית חוף אשקלון.
 .2הצגת דו"ח הביקורת בתחום הצמיחה והשיוך.
הדו"ח על סעיפיו השונים הוצג על ידי גיל דגני ,מ"מ יו"ר ועדת ביקורת ,אלחנן ורדי ,מבקר הפנים ועל ידי
אורי לוי ממשרד המבקר .כאמור בפרסומים קודמים לא הובעה בדו"ח ביקורת לגבי חוסר תקינות או
חוקיות התהליך אלא הועלתה ביקורת לגבי השלמות ו/או יצירת שלבים נוספים לתהליך הכולל .על מנת
למקד את העוסקים בתחום ואת חברי הקיבוץ הוכנה טבלת מעקב )נשלחה לחברי הקיבוץ בשבוע שעבר
באי מייל ,בסמיכות לדו"ח הביקורת המלא( אשר מטרתה לרכז את סעיפי הביקורת השונים ,פירוט
התיקונים הנדרשים ולוח הזמנים לטיפול בבעיות שהועלו .ועדת ביקורת ,המזכירות ומועצת כלל הצוותים
ימנו  3נציגים מטעמם ,אחד מכל תחום ,אשר יהוו יחד צוות מעקב לטבלה .כאמור בפרסומים קודמים,
עדיין נותרה בעיינה המחלוקת סביב סעיפים  2-3בדו"ח .בעצה אחת של ועדת ביקורת ,שמרבית חבריה
נכחו באולם ,והמבקר אלחנן ורדי ,ובהסכמתם של דני שני )יו"ר השיחה( ,יריב קלרמן ואופיר לבנה ,שייצגו
את המזכירות ,הוחלט לא להביא את הנושא לקלפי ולקבל את עמדת המזכירות לגבי סעיפים  2-3בדו"ח
כהחלטת מזכירות )פורסמה בדף מזכירות מס' .(22.8.07 ,1002
 .3שנת שמיטה
כניסתה של שנת תשס"ח מבשרת על תחילתה של שנת שמיטה .הרבנות הראשית לישראל מחייבת את כל
חקלאי ישראל למכור קרקעותיהם לגויים על מנת שיוכלו להמשיך ולמכור את תוצרתם החקלאית
בשווקים .בכפוף לדרישת הרבנות הראשית נדרשים קיבוצי ומושבי הארץ להסמיך את ועדי ההנהלה
)מזכירות( לחתום על שטר מכר בנדון .בפועל ימכרו הקרקעות לשנה אחת בלבד למנהל מקרקעי ישראל
)בעבור  (₪ 1שמתחייב מצידו למכור את הקרקעות לגוי .המזכירות תחתום על שטר המכר בכפוף לחוות
הדעת של היועץ המשפטי של הקיבוץ בנושא זה.
הנושאים הנ"ל 1 ,ו ,3 -יובאו לאישור הקיבוץ בקלפי הקרובה:

הצבעת קלפי
תתקיים בתאריכים  01.09.07 - 31.8.07בחדר האוכל
)ביום שישי שני מועדים  .18.30-20.30 + 11.30-13.30יום שבת (11.30-13.30
נושאים להצבעה
 .1הקיבוץ מאשר העברת בעלות מלאה על בי"ס "שקמה" אל המועצה האזורית חוף אשקלון.
 .2הקיבוץ מסמיך את המזכירות )ועד ההנהלה( לחתום על שטר מכר על פיו יועברו הקרקעות
החקלאיות של יד מרדכי לרשות מנהל מקרקעי ישראל לשנה אחת )שנת השמיטה(.

אנא הגיעו להצביע! בברכה ,המזכירות.
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 24/8/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,שמעון כורם ,אילון פרידמן ,גיורא אתר,
יוסי שחר ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.
נעדרו מהישיבה :מיכל ארדנינג ,מאיר שגיא.

 .1דיון בנושא הצעת ועדת ביטחון :ביטול תורנויות שמירה בשער הקיבוץ .אורחים בדיון
איתמר דגני ,חיים מזר ,ומיכה רגב.
רקע
נושא ביטול תורנויות השמירה ) 18.00-21.00בכל יום ,ובשבתות בבוקר( בשער הקיבוץ נדון במזכירות עוד
בשנת  .2005אז הסמיכה המזכירות את ועדת ביטחון לקבל החלטה מקצועית לגבי עניין זה .בדיוניה
האחרונים החליטה הועדה ,ברוב קולות ,לבטל את תורנויות השמירה בשער הקיבוץ .הנימוקים והסיבות
מוצגים להלן .הנושא נדרש לדיון במזכירות לאור ערעורו של חבר הועדה ,חיים מזר ,על החלטת הועדה
עוד טרם פרסומה לציבור.
להלן עיקרי הדיון:
מחד:
-

נוכחותו של שומר בשער בין  18.00ל 21.00 -מאפשרת בקרה ופיקוח על תנועת היוצאים
והנכנסים לקיבוץ ומייצרת בכך הרגשת בטחון לחברי ותושבי הקיבוץ והרתעה כלפי גורמי חוץ.
כמרכז אזורי מתפתח חשוב שנדע לתת שרות ויחס לציבור המבקרים והאורחים המגיעים לקיבוץ.
תורן השמירה ממלא פונקציה זו.

מאידך:
 ועדת ביטחון התקינה מערכות אלקטרוניות ,חלקן בסמיכות לשער ,אשר באמצעותן ניתן לצפותולשחזר את כל הכניסות והיציאות מהשער ,לאורך כל היממה.
 כל חבר קיבוץ או תושב ,המוגדרים במערכת ,יכולים לפתוח את השער על ידי חיוג מהטלפוןהנייד )או בלחיצה על הכפתור הנייח לפני היציאה מהקיבוץ(.
 ועדת ביטחון אינה רואה ערך בטחוני בשמירת תורני השער בין  18.00ל 21.00 -בערב .לטענתהועדה מדובר באשליית ביטחון ולא בביטחון גרידא ,קרי לא מתקיימים באמת פעולות בדיקה
ופיקוח על היוצאים והנכנסים בשער הקיבוץ.
 בנוסף מפעילה כיום ועדת מנגנון בטחוני רחב ואיכותי אשר מלבד תרומתו להרגשת הביטחון שלהחברים מהווה גם מנגנון בטחוני מקצועי ויעיל .מרכיביו כוללים :גדר תלתלית כפולה ,דרך
טשטוש ,גדר מעכבת ,חמ"ל פעיל ומאומן ,רבש"ץ ,סגן לרבש"ץ ,כיתת כוננות פעילה ומאומנת,
מאבטחי שכונות חמושים )חברי קיבוץ( ,מאבטחים מקצועיים בבתי הספר ,זימוניות בבתי
החברים ,מערכת שליחת הודעות .sms
 לנ"ל יש להוסיף את קיומו של צוות צ.ח.י אשר תורם משמעותית להרגשת ביטחון החברים אךיותר מכך מהווה גוף מוכן ומאומן למתן מענה בשעות חירום ביטחוניות ו/או אזרחיות.
 ועדת ביטחון גורסת ששער הקיבוץ צריך להיות סגור במהלך כל היממה )עם אופציות הפתיחהכפי שהוזכרו לעיל( פרט לשעות הכניסה והיציאה של הורי הילדים המתחנכים במוסדות החינוך
של הקיבוץ.
סיכום והחלטה:
המזכירות החליטה לאמץ את גישתה של ועדת ביטחון ,קרי לבטל תורנויות שמירה בשער הקיבוץ .בפועל
יבוטלו התורנויות לשלושה חודשים בלבד .בתקופה זו תיבחן ההחלטה בהיבט הביטחוני )באחריות ועדת
בטחון( לאחריה תמליץ הועדה על המשך הדרך בסוגיה זו .שמירת הלילה בין  21.00ל 06.00 -בבוקר נשארת
כמובן בעינה.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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כואבים ומשתתפים בצערם
של עדנה ואלון דגן והמשפחה
על פטירתו של

מרדכי )מוקי( שלום
אחיה של עדנה

בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________

דיווחים ועדכונים
עדכוני בטחון
לתושבי וחברי יד מרדכי שלום!
בעקבות אירוע חדירת המחבלים בשבת בבוקר הופעל החמ"ל והוקפצו כיתת הכוננות ומאבטחי השכונות.
הכוחות פעלו בצורה טובה ומתואמת בשיתוף פעולה עם הצבא.
התושבים עודכנו בבתיהם דרך הודעות  , SMSזימוניות והלוח האלקטרוני.
המשוב שקיבלנו מהחברים היה חיובי ברובו והעיד על הצורך בעדכון מתמיד והבנה של מה שמתרחש
ממקור ראשון .מאידך טענו אחרים שזה היה מטריד ,מוגזם וללא צורך ממשי.
ההנחה שלנו היא שידיעה עוזרת להתמודד טוב יותר עם מצב מתוח.
נשמח לשמוע תגובות נוספות מתושבי קהילת יד מרדכי כדי ללמוד להמשך.
כמו כן תיפקד צוות צח"י לראשונה באופן חלקי בזמן אמת .רעיה פסי ,ראש צוות הסברה ודוברות,
פרסמה הודעות בלוח האלקטרוני לעדכון תוך כדי האירוע ובסיומו .צוות הרווחה התמקד באוכלוסיות
רגישות שהיו זקוקות לתמיכה בזמן האירוע עצמו.
מי שלא קיבל הודעות ביפר או  SMSמוזמן להשאיר הודעה בתא דואר מס'  11עם ציון מספר טלפון בבית
או פלאפון בהתאמה.
שימו לב ,הזימוניות שייכות לדירה ולא לדייר .תושבים שעוברים דירה חייבים להשאיר בה את המכשיר.
במידה ואין זימונית בדירה החדשה נא ליצור קשר עם חיים מזר.
לסיום נאמר :המתכונן בעת שגרה יהיה נכון לעת צרה.
צוות בטחון וצוות צ.ח.י
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

פריצה
השבוע שוב נפרץ בית בקיבוץ .סימני פריצה התגלו בדירת משפחת מנה .אבקש מכל החברים לנעול את
הדירות עם עזיבתם את הבית ולדווח לי מייד על כל אדם לא מוכר  /חשוד המסתובב בקבוץ.
היו ערניים ,בברכה ,חיים מזר
__________________________________________________________________________

בחירות לוועדה הכלכלית – תזכורת אחרונה
המכרז לחברות בוועדה הכלכלית עומד להיסגר .בדף המזכירות הבא ,לקראת  ,7.9.07יפורסמו שמות
החברים שהעמידו עצמם לבחירת הציבור בנושא זה .דיון בנושא יתקיים בשיחת קיבוץ בתאריך 19.9.07
)פרטים בהמשך( ולאחריה יועמדו המועמדים לבחירה ולאישור הקלפי.
חברים שעדיין לא החליטו סופית אם להיכלל ברשימת המועמדים מתבקשים לעשות כן עד מועד הפרסום
הנ"ל .פניות בנושא נא להפנות לחברי ועדת מינויים :דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר.
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עדכונים מוועדת תכנון
שיפוץ ושדרוג כביש פנימי
התנועה המסיבית בכניסות והיציאות לאזור מתחם "הגיל הרך" הולידה את הצורך להסדיר את התנועה
והחניות באזור .תקציב שהוקצב למטרה על ידי המועצה האזורית זרז את הטיפול בנושא.
לאחר יעוץ שקבלנו ממהנדס תנועה ולאור הנתונים הקיימים בשטח ולאור צורכי הקיבוץ הוכן על ידי
מהנדס תשריט של תוואי הכביש החדש.
הסכנות הקיימות בנתיב הקיים מחייבות אותנו לתכנון משופר של הכביש :חניות מסודרות ובטוחות
להורים המביאים את ילדיהם לבתי הילדים ,כניסה ויציאה מוסדרת יותר והפחתת המטרד והסיכון לחברי
הקיבוץ ,לילדים ולאורחים מבחוץ.
התכנית מוצגת בכניסה לחדר האוכל לעיון הציבור הרחב .ההצעה מבוססת על דיונים בועדת תכנון והיא
עברה שינויים בהתאם לדרישותיה.
להסבר ,שאלות וערעורים ,אם היו ,ניתן לפנות לחברי הועדה.
עלינו להתחיל בעבודה מיד.
נמסר על ידי שוקי רייזל ,ועדת תכנון
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מידע בנושא תוספת בניה  /מ.מ.ד
מידע זה מפורסם בעקבות הפרסום בשבוע שעבר" ,בדף הירוק" ,על הצלחתם של ח"כ אורית נוקד וראשי
המועצות בצפון בנושא" :שחרור מחובת בנית ממ"ד לתוספת בניה של עד  12מ"ר".
לאחר ברור ברשויות ובערכאות האחראיות לנושא הממ"דים ,קיבלנו תגובה על פיה אין לידיעה כל אחיזה
במציאות לגבי הישובים באזור עוטף עזה.
עוד נמסר כי מפקד פקוד העורף בדרום לא יאשר תוספות ללא ממ"ד מהסיבות הבאות:
א .המצב הביטחוני באזור לא מאפשר לאשר בניה ללא ממד.
ב .החלטה שהתקבלה בממשלה ,בעקבות פנית תושבי האזור ,לבנות מיידית ממד לכל דירה ביישובי עוטף
עזה.
נושא בנית הממ"דים נמצא בטיפול משרד השיכון והמועצה האזורית.
אנחנו מנסים להגיע להסכמה עם הגורמים המטפלים שהקבוץ יקבל את התקציב לבניה עצמית .תכנון
הממד ,האישורים הנדרשים והיתרי הבניה יהיו באחריות צוות ממונה מטעם המדינה והמועצה האזורית.
מידע חשוב :הפטור מממד בבניה של "עד  12מ"ר" מתייחס לבניית תוספת ראשונה לדירה עד תחילת שנת
 .1991ביד מרדכי כל הבתים )כמעט( שופצו והוגדלו אחרי שנה זו ,הווה אומר שכל תוספת חדשה מצטרפת
בחישוב השטח לתוספת הבניה שבוצעה אחרי שנה זו שבוצעה עם המעבר ללינה המשפחתית )משנת
 1991ואילך(.
עם זאת  -כל התכניות מגיעות לבדיקה ואישור )בנושא הממ"ד( לשולחנו של מפקד פקוד העורף הדרומי,
שיהיה מוכן לבדוק כל פניה לגופה ולהחליט אם קיימת הצדקה לתת פטור מממ"ד.
לאור כל האמור ,בשלב זה ,לנו כיישובי עוטף עזה ,אין שחרור מחובת בנית ממ"ד בבניית תוספת למבנה
הקיים.
נקווה שהטיפול בתקציב הממשלתי לבניית הממ"דים ,יכנס לתכנון ולביצוע בהקדם.
שוקי רייזל ,יו"ר ועדת תכנון ובינוי.
__________________________________________________________________________
לידיעת החברים,
לקראת ראש השנה יחולק כשי לחברים לוח שנה של הקיבוץ
)יחידה אחת לכל בית אב(.
ענפי קהילה וענפי משק המעוניינים לרכוש לוחות שנה של הקיבוץ )או
חברים הרוצים לרכוש לוחות נוספים( מתבקשים לפנות לזהבה קלרמן
עלות יחידה אחת.₪ 15 :
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הבהרה משותפת
בהמשך לפרסום בדף מזכירות מתאריך  2.8.07בנושא דיור ולפגישה משותפת בין אברי ניר לבין אופיר
לבנה להלן הבהרה משותפת בנושא:
אני מבקש להתנצל על כל אי הבנה שגרמה לתחושת פגיעה אצל מי מהחברים  /חברי מזכירות  /בעלי
תפקידים על כך שמכותרת המסמך )יולי  (07עליו חתמו חברי קיבוץ השתמע שהמזכירות פעלה באופן לא
תקין בנוגע להחלטות בנושא דיור .לא זו הייתה כוונתי אלא ניסיון להציף את בעיות הדיור ביד מרדכי.
במקביל אני מצפה להתנצלות בהקשר לאמירות בדף המציגות אותי כמי שמטעה חברים ומבקש להתייחס
לשימוש במילה "שמועות" במובן סמלי )הדבר הוסבר במזכירות( ולא כפשוטו.
בכבוד רב ,אברי ניר.
המזכירות מקבלת התנצלותו של אברי ניר בנושא המדובר .בעניין זה מבקשת המזכירות להבהיר כי היא
מכבדת ופתוחה לכל ביקורת עניינית ,בכל נושא ,הגם שתהיה נוקבת וציבורית .גם בנושא המדובר
התייחסה המזכירות )דף מזכירות  (2.8.07 ,999באופן ענייני למסמך שהציג אברי אך בליווי ביקורת כלפיו
על אופן הצגתו את הנושא בפני חברים ,ממנו היה ניתן להבין שהמזכירות פעלה באופן לא תקין בנושאי
דיור.
לאחר התנצלותו והבהרתו את דבריו באופן ציבורי מבקשת המזכירות להביע התנצלות בפני אברי על כך
שנפגע מביקורתה החריפה של המזכירות שהובעה בדף מזכירות מס'  .999לאחר הבהרת דבריו ברור כעת
כי אברי לא התכוון להטעות את החברים בעניין זה.
לגבי השימוש במילה "שמועות" – המזכירות מביעה צער על כך שאברי נפגע באופן אישי מחריפות
הביקורת שהופנתה כלפיו על כך שביסס את מסמך ההחתמה ואת עמדתו במזכירות על בסיס "שמועות".
יחד עם זאת המזכירות עדיין עומדת על עמדתה שלה ומבקשת ,כדרישה בסיסית ואלמנטארית ,לקיים
דיאלוגים ציבוריים בקיבוץ על בסיס נתונים ברורים )הגם אם קיים ויכוח לגביהם( ולא על בסיס
"שמועות".
בכבוד רב ובשם המזכירות ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

לקראת הצבעת הקלפי בסוף השבוע הנוכחי 31.8-1.9/2007
אל חברי הקיבוצים :יד מרדכי ,זיקים ,כרמיה.
על סדר היום :עתידו של ביה"ס שקמה.
מר שמעון כהן ,ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,הופיע ב –  13.8.07בפני הועד המנהל של עמותת
"שקמה" והציג בפניו הצעה להעביר את הבעלות של ביה"ס למועצה) .שמעון כהן העלה גם אפשרות
שהמועצה תתחלק בבעלות עם אחד או יותר מהקיבוצים ואזי התחייבות בתקציב תהיה פרופורציונאלית
לחלק הבעלות .כלומר אם שלושת הקיבוצים ימשיכו בבעלות ,אזי כל קיבוץ יהיה אחראי על תקציב 25%
מהגירעון וכך גם המועצה( .ההצעה היא פרי הדיונים שהתקיימו בשנה האחרונה בין נציגי העמותה לנציגי
המועצה ,ובגיבוי הנהלת המועצה.
הדיון בוועד המנהל התמקד בהצעה להעביר את הבעלות באופן מלא למועצה.
נקודת הזמן בה אנו נמצאים :קיבוץ יד מרדכי העביר למועצה את משבצת הקרקע עליה ממוקם בי"ס
"שקמה" ,כחלק מהמהלך של העברת ביה"ס היסודי "חופים" לבעלות המועצה וניהולו כבי"ס מועצתי
הנותן שרותיו לילדי האזור והוריהם אשר יבחרו בכך.
התוכנית מכוונת לבניית קריית חינוך המקיימת מסגרת חינוכית-לימודית שראשיתה בביה"ס היסודי
"חופים" והמשכה בביה"ס שקמה .המסגרת המאוחדת תהנה ממשאבים משותפים ,כגון :ספריה ,מגרשי
ספורט ,אזורי מנוחה ומשחק ,משרדים ,ועוד .קריית חינוך פעילה תאפשר יחסי גומלין בין קבוצות גיל
מגוונות .משרד החינוך נתן את הסכמתו לבניית בי"ס יסודי חדש וממוגן בשטח האמור.
לבי"ס "שקמה" גרעון מצטבר הנובע ממספר מצומצם של תלמידים )כ –  400תלמידים( .העברת הבעלות
למועצה האזורית והפניית אוכלוסיות חדשות לביה"ס ,יבא לאיזון תקציבו.
הנהלת העמותה ממליצה בפני חברי הקיבוצים לקבל את הצעת המועצה להעברת בי"ס "שקמה"
לבעלותה ,בראותה בזאת הזדמנות להבטיח את קיומו של ביה"ס ולמנף משמעותית את פיתוחו.
ההמלצה להעביר את הבעלות באופן מלא למועצה האזורית ,כוללת בין היתר שמירת אופיו ותפישתו
החינוכית של ביה"ס והקמת הנהלה ציבורית שתורכב מנציגי הישובים שרוב ילדיהם ילמדו בביה"ס.
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לאחר קבלת הסכמת הקיבוצים יוקם צוות בהרכב :מנהלת ביה"ס ,ד"ר שושנה מירוצ'ניק ,מנהל העמותה
שמוליק אייל ונציגי זיקים ,כרמיה ויד מרדכי .על צוות זה לעצב ניר עמדה עקרוני לחתימה עם המועצה.
בתום המו"מ יגובש מסמך מחייב.
המוסד החינוכי )הפנימייה( ימשיך את קיומו ופעילותו בניהול מלא של העמותה.
אנו קוראים לחברי הקיבוצים לאמץ את המלצת ועד העמותה.
בברכה ,חברי ועד עמותת שקמה
__________________________________________________________________________

רשמים מהפלגת "מוסד בית" לטורקיה וקפריסין
סיכום שייט /טליה מן
האמת ,בהתחלה היה קצת מחניק ,צפוף  ,קטן ,קצת קלאסטרופובי ,אבל האווירה חבר'ה ,האווירה עשתה
גלים בים .אז הגיעו הבחילות ,הסחרחורת ,מחלת הים הידועה לשמצה ,אבל האווירה החזיקה לבדה את
כל המפרש.
הכרישים כמעט טרפו אותנו ,הקרחונים כמעט נמסו עלינו ,הסערה כמעט הטביעה אותנו אבל האווירה
חבר'ה ,האווירה הצליחה להשיט אותנו בשלום היישר לבזאר ,לשווקים ,לים ולמצב הרוח ,להרים ,לנוף
ולריבות התפוח .ולא בגלל שטעמנו מן היין נפתחו להם פתאום ארובות השמיים ,גשם זלעפות אותנו
הפקיר ואת נשמתנו בכנסייה הלכנו להציל .אחרי תפילה אחת או שתיים ,הבנו ת'פרנציפ ובדילוגי רגליים
חזרנו להפליג .ב"טאקי" ו"רמי" העברנו את הזמן ועל ההופעה של "בבר הגדול" לא נספר לכם כאן .הבריכה
הייתה גיגית ,חדר הכושר רק דוגמית אבל האווירה חבר'ה ,בליגה עילית.
לצוות המהולל שלנו ,בעל המעוף והכנפיים ,נאמר שהספיק לנו מהמים ,ובשנה הבאה פנינו לשמיים.
טליה מן
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מוסד בית גאה להציג -ההפלגה
הכול החל בוקר אחד כשישבנו מיואשים מול המחירים המופקעים שדורשים בעלי האכסניות
והאטרקציות )איזה גזלנים (...באילת בחודש אוגוסט .כשהבנו שמדובר בסכומים מוגזמים זרקנו בחצי
צחוק לאוויר ש"עם מחירים כאלה עדיף כבר לנסוע לחו"ל" .כשבדקנו טיפה יותר ברצינות ,החלטנו
להוציא לפועל שייט לתורכיה וקפריסין עם השתתפות כספית של הורים .מאחר וכבר היה מאחורינו טיול
מפרך אחד לצפון )שלושה ימים של נחלים והרים( חשבנו שלא יהיה נורא אם נפנק קצת את הילדים,
ונעניק להם חוויה קצת שונה .וכך התייצבנו לנו  45איש על סיפונה של "המגי'ק  "1האגדית כשפנינו
לכיבוש הים התיכון.
ראשית ,הנה כמה מילים על הספינה .מדובר באוניית נוסעים שמאכלסת בכל שייט כמעט  1000איש,
מוגשות בה  4ארוחות )בוקר ,צהריים ,ערב וחצות( נפלאות ,בית קולנוע ,צוות בידור ,מועדון/מסעדה,
בריכה ,מופעים ועוד) ...ועוד = קזינו ,אבל אל תספרו בקיבוץ.(...
לאחר יום שייט מלא ,נחתנו בצהרי יום שישי על חופיה של עיירת הנופש התורכית – אלניה .למי שלא
מכיר מדובר בעיר יפה בריביירה התורכית השוכנת על חוף מקסים ובאזור הרי ה"טאורוס" הגבוהים .העיר
שמוקפת חומה עתיקה ומבצרים גדולים ,בנוסף להיסטוריה המרתקת שלה היא גם גן-עדן לקניות ,וכך
פשטו להם ילדינו ,מצוידים בכמה נשיאים אמריקאים ז"ל בכיסם ,ויצאו לכבוש את העיר .לאחר
שהתעייפנו מהקניות ומהטיול בעיר נכנסנו לטבול בחוף הים של אלניה .אגב ,חופה של אלניה ,עידן ,איפה
הדולפינים שהבטחת לכולנו שנראה בשפע??
בערב )להזכירכם ערב שבת( עשינו על סיפון האונייה יומולדת לילדי חודש אוגוסט ולאחר מכן קבלת שבת
בליווי עוגות ויין )תירוש( ושירי שבת מהתלתון הצעיר ,באדיבות המטפל ,עידו דביר .בהחלט חוויה לראות
יותר מארבעים ילדים שרים שירי שבת כשמסביב חבורת נוסעים שרק ביקשו שקט על הסיפון.
את הלילה הזה העברנו בשייט לקפריסין ,כשכמובן אף אחד לא ישן .בלילה ,כמו בכל לילה ,הייתה מסיבה
על הסיפון ,כשהפחד העיקרי שלי היה שהילדים קצת יתבאסו מהמוסיקה שתהיה מתאימה יותר
לאוכלוסייה הממוצעת של האונייה ופחות להם .גם פה לא הייתה בעיה ,ומי שלא ראה חבורה של
קיבוצניקים מפזזת ועושה שמח לצלילי אייל גולן ,מרגול ,יוסי עדן ,איציק קלה וחבריהם ,לא ראה מחזה
מימיו .זכור לטובה הלהיט המקפיץ "האהבה שורפת לבבות" של אחד הזמרים הנ"ל .ואם שאלתם מה
המלווים עשו בזמן הזה נציין את משה הקל שבילה בהופעתו של הסטנדאפיסט" ,בבר הגדול" ,והמליץ
עליו בחום לכל מי שרצה לשמוע .אולי בקרוב בחג הקיבוץ??

8

בשבת עם שחר החלטנו שבמקום לנסוע לפארק מים אליו תכננו להגיע בתחילה ,ניסע להרי ה"טרודוס",
רכס ההרים המאוד מרשים של קפריסין .כך שכרנו אוטובוס ומדריכה ישראלית ,ויצאנו להרים .הרי
הטרודוס ,שבשיאם מגיעים ל 2000מטר ,משופעים בכפרים ציוריים ,דרכים מפותלות ויפות ,אתרי סקי
ונופש והמון יקבים .לאחר תצפית מרתקת מה"אולימפוס הטורקי" ) 1920מטר( ומעבר בכפר הנופש
"פלאטוס" ,האהוב של האוליגרכים המיליארדרים של רוסיה ,עצרנו לסיור בכפר "אומודוס" .הכפר עצמו
יפה ופסטורלי והטיול בו היה נעים ,רק מה? לא לקחנו בחשבון את מזג האוויר .בעוד אתם התבשלתם פה
בחום ,אצלנו החל פתאום מבול מטורף שלא הפסיק .הבעיה  -האוניה צריכה להפליג בעוד שעה ויש
לפנינו שעה נסיעה חזרה ,אז לא נוכל לשבת ולחכות שהגשם ייגמר.
מה עושים?? רצים! וכך פתחו להם הילדים בריצה ,בין סמטאות הכפר ,לצידו השני ,לאוטובוס החמים,
כשבחוץ גשם זלעפות ועשרות מקומיים עומדים בסככותיהם וצוחקים מהמחזה .כמובן שבאותו בוקר
שבת ,בדרכנו להרים ,קיבלנו בשידור חי ,באדיבות האסאמאסים מהחמ"ל ,את הקרב שהתנהל מחוץ
לקיבוץ ועדכנו כל הזמן את הילדים המודאגים .וכך ,בסוף היום ,חזרנו לספינה לערב יווני עם הזמר
חדג'ידאקיס והבוזוקאי המהולל חרטאטיס ,וכמובן המסיבה היומית על הסיפון.
הגיע יום ראשון ,מה לעשות צריך לשוב לשגרה .חזרנו עייפים ,מרוצים ומה שבטוח ,לא רעבים.

ולסיום תודות
ברצוני להודות מאד לכל מי שעזר לנו כדי שהפרויקט ייצא לפועל למרות מורכבותו .לסוזי רגב ושרית
וולקוביץ' המלוות ,על עזרה בטיול עצמו .למוסדות הקיבוץ ,המון תודה על העזרה וההליכה לקראתנו במה
שהיה צריך .ותודה מיוחדת וענקית ,למשה הקל )הבוזוקאי( ,שהיה שותף מלא בארגון הטיול ושכמו כל
העזרה שהוא נותן בחופשים במוסד בית ,הכול בהרבה שמחה וכיף ולא משנה באיזה שעות וכמה זמן.
המון המון תודה על הכול!!
עד כאן בינתיים ,נתראה בטיול הבא !!..רועי כורם.
__________________________________________________________________________

מכתב ממיכל ואדם ברוך
אנשי יד מרדכי היקרים
מאחר וקשה היה לי לעבור בכל בית אב ולתת חיבוק לכל אחד -אני נאלצת להסתפק בכמה מילים יפות
וסופרלטיבים משומשים כדי להיפרד מכם כמו שצריך.
במשך  7השנים שאנחנו כאן -התחברנו עם המון חברים וחברות ,תושבים ותושבות וחיבור זה נתן לנו
ערך מוסף לבית שמצאנו פה.
אהבתי כל רגע ,בין אם בתור מטפלת עם ג'ינס וטי-שירט מרוחה בכל מיני ,עם כל האינטראקציה
המתבקשת עם ההורים והמשפחות ,ובין אם בתור מלונאית ש"חזרה לעניינים" ,ומצאה נתיב עבודה חלופי
)שפתח בעצם המון אפשרויות ושינה את חיינו(.
אהבתי את הבית השקט עם העץ שכל הזמן משיר עלים ,יער הקקטוסים ,שמה לעשות -הפך להיות גן
משחקים פרטי לאדם ,ואפילו את הרעש של המכסחת בשעה  7בבוקר יום שישי.
אני עצובה היום לסגור את הפרק הזה בחיינו ,יש לי רק זיכרונות טובים והם יישארו לאורך זמן ובעצם-
עוד תראו אותי פה הרבה...משפחה גדולה -הרבה שמחות )ואזכרות( אז ככה שזו פרידה ,אבל לא ממש
ממש...
אני כותבת עכשיו בשמו של אדם שמאוד קשה לו עם המעבר והעזיבה פה.
כל החברים של אדם שקוראים את השורות האלה -תדעו לכם שהוא יתגעגע לכולם כבר מהיום הראשון
במודיעין ,והוא הודיע לי חגיגית שאם הוא לא יאהב את הדירה החדשה -הוא חוזר.
לסיום -אתם יודעים היכן למצוא אותי ודרך מי....תשמרו על קשר )למרות שטרמפים לירושלים זה כבר
פאסה( ,ואם מישהו עובר במודיעין ומת לכוס קפה-
יש קפיטריה בתחנת דלק בכניסה לעיר....
☺ חיבוקים וירטואליים לכולם ,נתראה בקרוב אני מניחה,
מיכל ואדם ברוך
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
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