קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 995
28.6.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח שיחה * לקראת קלפי *דו"ח מישיבת מזכירות *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..........................................................................

דו"ח שיחת קיבוץ
נושאי השיחה .1 :אישור להעברת בית ספר חופים לניהול המועצה  .2אישור להקמת בית ספר חופים
ממוגן במתחם בי"ס שקמה ,בשטח שאושר על ידי הקיבוץ.
תאריך השיחה 26.6.07 :יו"ר השיחה :סוזי רגב .צילם ושידר :מאיר יצחק .נכחו באסיפה 15 :חברים.
החלטות :הנושאים יובאו להצבעה בקלפי בסוף השבוע הקרוב .29-30/06/07

הצבעת קלפי
תתקיים בסוף השבוע
29-30/06/2007
בחדר האוכל
נושאים להצבעה
 .1אישור להעברת בית ספר חופים לניהול המועצה )הסכם בנדון יובא
לאישור הקיבוץ(.
 .2אישור להקמת בית ספר חופים ממוגן במתחם בי"ס שקמה ,בשטח
שאושר על ידי הקיבוץ.
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 22/06/07
נכחו בישיבה :מאיר יצחק ,רעיה פסי ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,שמעון כורם ,מאיר שגיא ,גיורא אתר,
יריב קלרמן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נעדרו מהישיבה :אילון פרידמן.

נושאי הישיבה (1 :ועדת חינוך  (2עדכון תקופתי של צוות צ.ח.י  (3סיכום רבעון א'  2007של
הקהילה.
 .1ועדת חינוך
הרצון והצורך בהקמתה של ועדת חינוך ביד מרדכי צף ועולה לא אחת מכיוונם של אנשי החינוך ,ההורים
ובעלי תפקידים בקיבוץ .החברים ובעלי התפקידים האמונים על תחום החינוך מעוניינים להקים פורום
מקצועי בו יוכלו לדון ולהתייעץ בסוגיות ובעיות חינוכיות שעולות באופן שוטף .המזכירות בישיבתה זו
קיימה דיון עקרוני בצורך להקים ועדה בתחום החינוך ,להלן הנקודות העיקריות:
• החינוך הינו אחד משלושת תחומי  /ערכי הליבה )בריאות ,חינוך ,תרבות( ומן הראוי לקיים בגינו
ועדה מקצועית.
• ליד מרדכי גופי חינוך שונים :הגיל הרך ,חופים ,שקמה ,מוסד בית ותלתון ,עבורם יש לקיים
מערכת מקצועית שתוכל לסייע בקבלת החלטות ,בהכוונה ,ובייעוץ.
• יש להגדיר את הגבול בין הנהלות גופי החינוך השונים לבין הוועדה שתקום בכל הנוגע למטרות,
נושאי עיסוק ,תפקידים ,וסמכויות.
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•
•

הקמת ועדת חינוך אינה דבר מובן מאליו ,יש לקיים דיונים במטרותיה ולהגדיר היטב את הצורך
בה.
ועדת חינוך יכולה לשמש כלי מקצועי וחשוב ביד מרדכי בכל הנוגע לתכנון וגיבוש מדיניות החינוך
הבלתי פורמאלי.

לאור חשיבות הנושא אישרה המזכירות את מתווה הפעולה הבא:
 .1הסמכת צוות )מקצועי ונציגי ציבור( להגשת המלצה למזכירות לגבי מטרות ,הרכב ,סמכויות,
תפקידים ואחריות של ועדת חינוך.
 .2עבודת הצוות המקצועי :העלאת נושאים וסוגיות בנושאי חינוך )ארגוניים  /מקצועיים( לשולחן
הדיונים והגשת הצעה בנדון למזכירות.
 .3דיון ואישור במזכירות בהצעת הצוות המקצועי בנושא.

 .2עדכון תקופתי של צוות צ.ח.י
אורחים בדיון ראשי צוותי המשנה של צוות צ.ח.י :עמוס קלרמן )יו"ר( ,משה סוקר ,עמי וולקוביץ,
מיכה רגב ,חיים מזר ,אלון דגן ,מישל דגני ,רעיה פסי )נוכחת גם כחברת מזכירות(.
כתזכורת לציבור :צוות צ.ח.י )צוות חירום יישובי( ביד מרדכי הוקם בדצמבר  2006במטרה להוות גוף
ומנגנון סיוע קהילתי הנועד לפעול בקהילה בעת מצבי חירום ,לחץ או אסון ,לא עלינו ,בתחומי האזרחות
והביטחון.

בישיבה זו סקרו ראשי המכלולים של צוות צ.ח.י )מטה ,בטחון ,בריאות ,רווחה ,לוגיסטיקה ,מידע
ודוברות ,חינוך ותרבות( את פועלם והכנותיהם עד כה:
-

-

-

-

צוותי המשנה )מכלולי צוות צ.ח.י( אוישו ובוצעה חלוקת עבודה בתוכם.
צוות צ.ח.י על כל צוותיו וחבריו קיים וסיים סדנא מקצועית בהובלת איש מקצוע ייעודי מטעם
רשויות צ.ה.ל והמדינה .הסדנא התקיימה על פני  4מפגשים של  3שעות כ"א במטרה להרחיב את
היריעה ואת ידיעות חברי הצוות בתחומים המקצועיים עליהם הם אמונים ובמטרה לקבל כלים
מקצועיים ליישום והטמעה.
עודכנה מערכת ממוחשבת של אוכלוסיית יד מרדכי עם אפשרויות פילוח לפי אפיונים שונים )גיל,
מקום עבודה ,ציוותי ביטחון למיניהם ,מקלטים ,בתי ספר ,שכונות וכיו"ב( ואשר באמצעותה ניתן
לתקשר ולהעביר מידע לציבור באופן גורף או ממוקד.
בוצעו הכנות פיזיות )ניקיון ,חשמל ותאורה ,סניטריה ,ציוד בסיסי( ורישום לקליטת האוכלוסייה
במקלטים לרבות מינוי אחראי לכל מקלט.
בוצע שלב א' בהתארגנות צוותי המשנה של צוות צ.ח.י :אבחון הצרכים ,הכנת מתווי פעולה שונים
לתרחישים השונים ,ארגון וסידור החומר והמידע עד כה ,העברת מידעים ראשוניים לציבור ,חלוקת
עבודה בתוך הצוותים ,תרגולים בסיסיים )במהלך הסדנא( ,איתור הבעיות וריכוזן.
צוותי המשנה ערוכים לפעול עצמאית ,כל אחד בפני עצמו ,מרגע ההזנקה .צוות המטה מוכן ומאורגן
לסנכרן בין צוותי המשנה תוך כדי פעולה ולנהלם כגוף אחד.
בעת הזו עסוק צוות צ.ח.י בשלושה נושאים מרכזיים :כתיבת ספר חירום יישובי ,הכנות לתרגילים
והיערכות להתארגנות שלב ב' ,לרבות השגת ציוד נדרש מרשויות המדינה )צ.ה.ל ,מועצה(.

סוגיות שעלו על ידי נציגי צוות צ.ח.י ואשר נדרשות לטיפולם בעת הקרובה:
-

התגברות על סתימת קווי תקשורת בעת אירוע הדורש התערבות צ.ח.י.
וידוא קו טלפון קווי בכל בית  /דירה  /מבנה בתחומי היישוב.
שיפור התקשורת לכל הישובים שילדיהם או תושביהם לומדים  /עובדים בתחומי יד מרדכי.
סנכרון ותיאום מובהקים בין צוות חינוך ותרבות לבין צוות רווחה.
השגה והתאמת ציוד לוגיסטי נדרש )בטיפול אינטנסיבי כעת מול צ.ה.ל והמועצה(.
שיפור המוכנות במקלטים ,לרבות התגברות על פריסת תושבים ביחס לפריסת המקלטים.
התמודדות עם מיגון החמ"ל או העברתו לחדר גנראטור ישן.
ביצוע תרגילים ויישומים לצוותי המשנה בנפרד ולכל צוות צ.ח.י כמכלול אחד.
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סיכום
 המזכירות מברכת ומודה לחברי צוות צ.ח.י על פועלם בהתנדבות להשגת המוכנות בתחום עד כה
ועל תרומתם הרבה להרמת הפרויקט יש מאין.
 המזכירות רואה חיוניות רבה לקיומו של צוות צ.ח.י ביד מרדכי הן בשל מוכנותו למענה בשעות
חירום והן בשל החוסן הקהילתי הנגזר מעצם קיומו.
 המזכירות סומכת ידיה על צוות צ.ח.י ,שיידע להתמודד עם דרישת המוכנות המלאה אשר חלקה
הוצג לעיל.

 .3סיכום רבעון א' של הקהילה לשנת .2007
סיכום רבעון א' של הקהילה הוצג במזכירות על ידי יריב קלרמן ומאירי פרל .חברים המעוניינים לקבל
בתא הדואר שלהם את חוברת סיכום הרבעון יכולים לפנות לשרון פסי .052-2287303 ,08-6720579
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

דיווחים ועדכונים
עדכוני ביטחון
.1

.2
.3

.4

בשבוע שעבר ,בתאריך  ,18.06.07הוקפצה כיתת הכוננות שלנו  +מאבטחי השכונות  +מאבטחי מוסד
שקמה ,זאת בעקבות חדירת פלשתינאי בלילה את גדר הביטחון מול נתיב העשרה .במשך שעתיים
וחצי התנהל מרדף אחרי המחבל שנתפס בסופו של דבר בחממות קיבוץ זיקים .יש לציין אנשי יד
מרדכי ,שהוקפצו עקב האירוע ,פעלו במהירות ותפקדו מצוין עד תום האירוע .כל הכבוד לארבעים
חברים ותושבים אשר שיתפו פעולה באירוע זה .לידיעת החברים ,באותו שבוע נערך תחקיר לאירוע
כולל הפקת לקחים.
חברים שעדיין לא קיבלו את דפדפת "אם נתכונן  -נדע להתגונן" מוזמנים להירשם על גבי הדף התלוי
על לוח המודעות.
בתקופה האחרונה שודרגה גדר הקיבוץ ונוספה לה גדר תלתלית כפולה במטרה לעכב כניסה ליד
מרדכי שלא בדרך המקובלת .אבקש מהציבור הצועד בגדר הסובבת את יד מרדכי לשים לב לתקינות
הגדר ולכל נגיעה חשודה בה .כמו כן קבלנו מספר עמדות בטון אשר הוצבו בנקודות שולטות לאורך
הגדר.
אבקש מהציבור הרחב לשמור ולשים לב לכל תופעה חריגה הן בדרך ההיקפית של הקיבוץ והן בתוכו.
יש לשאול אנשים זרים מה מבוקשם ועל כל תשובה לא עניינית או מחשידה יש לקרוא לי מייד .אני
מעודכן על כל אירוע הקורה באזור ולפיכך על כל אירוע חריג אני מעביר הודעה בזימוניות אשר חולקו
לחדרי החברים  /תושבים.
נמסר על ידי חיים מזר

מכתב תודה לנאווה גל
להלן מכתב שהגיע למזכירות הקיבוץ מחברת הנסיעות שארגנה את טיול הקיבוץ לאילת .נאווה ,יישר כוח
ולהתראות בטיולים הבאים..
אל חברי קיבוץ יד מרדכי
אני מקווה כי מכתב זה יגיע לכל בית אב אצלכם..
היה לי חשוב לומר איזו חוויה נעימה הייתה לי לבלות איתכם סופשבוע באילת.
אני בטוחה כי כל סוכן נסיעות מאחל לעצמו בחלומות הכי ורודים קהל כמוכם.
אך יותר מהכול ,ואני בטוחה שאני לא מחדשת לכם דבר ,הכיף לעבוד עם נאווה.
אישה שיושרה ואמינותה הם נכס נדיר בימינו .כבר שהוחלט כי העסקה תתבצע
בתאריך ובמלון שנקבעו ,סרקה נאווה במוחה רעיונות לאטרקציות ואיך כל אחד
מחברי הקיבוץ ישתלב בהן .שמרו על נאווה ,כי לא ניתן למצוא אנשים שיוזמים
ואחראים כמוה! אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ובכל פניה,
בברכה,
סיגל סלע ,לונה טורס בע"מ
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מחירי חשמל בקיץ
בחודשי הקיץ יוני-ספטמבר ,הימים החמים ,בהם מפעילים מזגנים לקירור ,מומלץ לנקות פילטרים ולכוון
תרמוסטט ל  24 -מעלות ,לסגור תריסים על מנת למנוע חדירת קרני שמש המחממות את הבית ולסגור
חלונות כדי למנוע כניסת אויר חם מהחוץ.
מחיר קוט"ש חשמל משתנה במשך חודשי הקיץ על פי שעות היממה וימי השבוע.
להלן המחירים בימים א' – ה':
 44.09אגורות בין השעות  07.00עד 11.00
 72.74אגורות בין השעות  11.00עד 17.00
 44.09אגורות בין השעות  17.00עד 23.00
 13.02אגורות בין השעות  23.00עד 07.00
בימי שישי
מחיר החשמל בשעות  08.00עד  22.00הינו  44.09אגורות
מחיר החשמל בשעות  22.00עד  08.00הינו  13.02אגורות
נא להימנע מהפעלת מכשירים זוללי חשמל כמו מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,תנור אפיה ,חימום מים
וכדומה בשעות היקרות שהן השעות העמוסות  11.00עד .17.00
נמסר על ידי יואל שטיין
__________________________________________________________________________

תודות מבית האורן
 דיירי ועובדי "בית האורן" מודה מקרב לב לחיה דשתי על עזרתה הנדיבה לבית הבריאות בתקופה
שלא הייתה לנו אחות אחראית במקום .חיה נטלה את המושכות לידיה ועשתה עבודתה נאמנה
כמו תמיד! יישר כוח ורוב תודות לך!
 דיירי ועובדי "בית האורן" מודים מקרב לב ללימור וישראל סטולר על תרומת אקווריום דגים
למחלקה הסיעודית .יישר כוח והלוואי וירבו תרומות כאלה לרווחת דיירי המקום.
מאחלים אילה הקל ודיירי בית האורן
__________________________________________________________________________

פרס האגף לחינוך התיישבותי של משרד החינוך
השבוע קיבלה איבון פרידמן את פרס האגף לחינוך התיישבותי .כראש צוות מורי האנגלית בבי"ס שקמה
קיבלה איבון את הפרס הארצי מטעם האגף לחינוך התיישבותי על עבודת צוות נכונה ,יפה ומבורכת ועל
הישג יוצא דופן של ציוני בגרות תלמידיה מעל הממוצע הארצי .ההישג ראוי לציון נוסף על רקע העובדה
כי איבון מגישה את כל תלמידיה לבגרות! )לשם השוואה ,מרבית בתי הספר אינם מגישים את כל
תלמידיהם לבגרות במקצוע האנגלית(.
ברכות חמות לאיבון על קבלת הפרס הארצי ועל ההישג המכובד! יישר כוח לעוד שנים ארוכות.
מכל צוות העובדים והמורים בשקמה
__________________________________________________________________________

עדכון מענף הרכב
החל מהחודש הבא )יולי  (2007תורנות נהג בית מתבטלת .הנסיעות יימשכו כרגיל בחסות ענף הרכב-
הסעות .ההחלטה על ביטול התורנות נולדה עקב מחסור וקשיים בשיבוץ התורנים ,תלונות על עייפות
הנהגים התורנים ,אי הגעת התורנים לכל התורנויות ורצון הציבור לשרות הולם בתחום זה .אנו מקווים
לשפר את השרות בנסיעות "נהג הבית" ולהעמידו ללא תקלות עבור הציבור הרחב.
בהזדמנות זו נאחל לאלכס פסואה המצטרף לצוות ענף הרכב הצלחה רבה!
לציבור הרחב  -איחולי נסיעה טובה ובטוחה "בנהג הבית" וברכבי הקיבוץ.
בברכה ,משה הקל ,בשם עובדי הענף
__________________________________________________________________________
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