קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1017
07.12.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :הצבעת קלפי *דעות לקראת קלפי *בחירות למועצה *דיווחים ועדכונים *איחולים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

הצבעת קלפי
בעד ונגד אישור
תוכנית שינוי אורחות החיים,

שידורים חוזרים
של שיחת הקיבוץ
בנושא אישור
תוכנית שינוי
אורחות החיים
יתקיימו גם היום,
שישי ,ומחר בשבת,
בשעות + 18.00
21.30

כפי שמופיעה בחוברת השינוי ובקובץ המאוחד
)הכולל את התיקונים לחוברת השינוי(
זכרו לשריין
עצמכם לימי
ההצבעה ,או
דאגו להשאיר
ייפוי כוח

*תתקיים בחדר האוכל ,בימים:
*שישי ,7.12.07 ,בשעות 18.30-20.30
*שבת ,8.12.07 ,בשעות 11.30-13.30

*ראשון ,9.12.07 ,בשעות 18.30-20.30 + 11.30-13.30
 במהלך ימי ההצבעה תנדוד הקלפי ,באחריות ועדת קלפי ,לבית הבריאות,
לטובת מתן אפשרות הולמת לדיירי הבית )חברי הקיבוץ( להשתתף
בהצבעה )בהתאם לנוהל הקלפי של יד מרדכי( .לפרטים נוספים ניתן לפנות
לרחל שטרנברג ,יו"ר ועדת קלפי.
בברכה ,המזכירות.

תזכורת בנושא ייפוי כוח להצבעה



חבר/ה הנמצא בחו"ל יכול להעניק ייפוי כוח לכל חבר אחר )כלומר ,לא מחייב לבן הזוג(.
חבר/ה הנמצא בארץ יכול להעניק ייפוי כוח רק לבן/בת זוגו.
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לקראת הצבעת הקלפי
דעות בנושא אורחות חיים
למה כן להצביע בעד השינוי באורחות חיים?
למודל המוצע לוגיקה בהירה ופשוטה המבטאת הגינות והוגנות כלפי הקבוצות השונות בקיבוץ.
כאן גם המקום להודות לצוות שנשא בעול ההכנה ולמוביליו ,אופיר ,יריב וטל ישראלי.
המודל מביא עמו בשורה של עצמאות לחברים במשקי הבית שלהם ,עצמאות המחייבת לאחריות
אישית וליוזמה ,או שאננות ,לפי בחירה אישית ומבלי "ליפול על כתפי אחרים".
התנהלות לפי המודל החדש תעמיד את קהילת יד מרדכי כאלטרנטיבה אפשרית לבנים ואנשים
צעירים אשר רוצים לחיות בכפר ובקהילה ,אך תוך שמירה על עצמאות אישית רבה יותר.
חשוב לדעתנו ,שגם דברים הנאמרים ונכתבים תוך סערת רגשות כנה ,לא יביאו לכריתת ענף עליו
אנחנו יושבים .ללא ספק ,האמון ההדדי בכלל ,ובמוסדות הנבחרים על ידינו בפרט ,הוא אחד
מערכי הליבה של הקיבוץ ותנאי הכרחי לשותפות בין החברים.
חשוב לדעתנו ,שמעשינו ודברינו היום ,לא יפגעו ביכולתנו להמשיך ולהיות חברים באותה חברה,
שותפים בחיינו ובמעשינו מחר.
ההצבעות האחרונות שנערכו על פרקי השינוי השונים הן העדות לכך שרוב הציבור תומך בשינוי.
הצטרפותו של המיעוט אל הרוב הוא המעשה הנכון בכדי לצאת מחוזקים ,מאוחדים ועם היכולת
לשמר ולפתח את יחסי האחווה והנדיבות בין חברי הקהילה.
הויתור ,באשר הוא ,הינו קשה ,אבל הוא חלק ממהות החיים המשותפים .הסכמות חברתיות
רחבות יאפשרו בניה משותפת של עתידנו בקהילת יד מרדכי המתחדשת.
שבת שלום
דודי ואבנר
__________________________________________________________________________

קטיעת חלומות
)רגע לפני ההצבעה ,עוד פן אחד(...

ראובן חי בקיבוץ "צומת-דרכים" עם משפחתו במשך עשרות שנים ,ולא הצליח לצבור לו
ולמשפחתו נכסים חומריים ,למעט דירתו הצנועה וכמה מאות שקלים בחשבונו.
קיבוץ "צומת-דרכים" בו הוא חי מתנהל עפ"י המודל המשולב.
בשנים האחרונות ,החל ראובן לרקום חלומות שונים כמו :להרחיב מעט את דירתו ,לצאת עם בני
משפחתו לטיול בחו"ל ,להרחיב דעתו בתחום המעסיק אותו ,ועוד מיני מאוויים...
הוא משתוקק להגשים אחד או יותר מחלומותיו ,אך ידו אינה משגת לממשם.
ברור לו ,שגם אם יעבוד בשתי משרות מלאות ,לא יוכל להשיג מבוקשו בקיבוצו ,בהתנהלותו
העכשווית ,אשר נטולה "כלים" משמעותיים להגדלת רווחה אישית.

האם לעולם ,ראובן ימשיך רק לחלום?...

----------------------------------------

רגע לפני ההצבעה ,אני פונה למתלבטים ושואלת – האם ראוי לנו ,או לחלקינו ,לחיות
באפרוריות ובינוניות ,ועם "חלומות לא מתגשמים"?...

אין שום דבר ערכי במקום של גדיעת חלומות ותקוות .להפך.
דרורה לבנון
__________________________________________________________________________
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אל כל המצביעים
משה סוקר קורא לכם להצביע – נגד השינוי.
אני איתן מורדיש קורא לכם להצביע –בעד השינוי!
משה איש ישר ואיש חכם אבל לא משכיל לקבל שהשינוי בקיבוץ נובע לא מהשיטה אלא ממבנה /
הרכב האוכלוסייה .כלכלית יד מרדכי פשטה רגל ולא פעם אחת קיבלה זריקות מרץ מהמדינה.
"דרך החיים קיבוץ" לא מתאימה לחברי יד מרדכי .הקומוניזם –לחברה רבת אוכלוסיה לא מתאים.
הצעתי למשה ואני חוזר ומציע –לתעל את האנרגיה הבלתי נדלית ואת כושר הלחימה שלו
להובלת מהלך אחד -הבטחת פנסיה מכובדת לזקנים )בני  60ומעלה( אשר מקורותיה מעוגנים ,
בטוחים ושמיים.
לצערי משה לא קיבל את הצעתי והוא מטיח בליסטראות כל כך רבות שכתוצאה מכך לא ניתן
להתרכז בבעיית "הליבה" :הבטחת פרישה מכובדת לאלה שהשקיעו את עשרות שנות עבודתם
בבניית מקורות ההכנסה.
ביום רביעי ה  5/12/2007נערכה שיחה ביני לבין יריב קלרמן .התרשמתי מאוד טוב מצורת
המחשבה.
אני חוזר וממליץ להצביע בעד השינוי ואחרי השינוי להתאחד וליצור לובי להבטחת פנסיה
מכובדת.
בברכה ,איתן מורדיש
__________________________________________________________________________

אור של שינוי

)חנוכה (2007

באנו אידיאלים לגרש
רשת בטחון של אור ואש
כל אחד הוא אור קטן
אך כולנו יחד אור איתן
קומי רשת של שילוב
קומי ,כי היחד עוד ישוב
המודל המשולב,
שמומש וגם עוצב,
לשמש כמעבר
לקיבוץ שקצת נגמר
קומי רשת של שילוב
קומי ,כי היחד עוד ישוב
אז נר נדליק  ,באור גדול
שיהיה אכפת ,שלא נחדול
חנוכה הוא חג גבורה
מתי הפנסיה תגיע לתקרה?
קומי רשת של שילוב
קומי ,כי היחד עוד ישוב
תם עידן ,השיתוף מצטמצם,
אך החבר ,ומשכורתו ,לא יעלם
כי כל אחד לבד  -הוא אור קטן
אך כולנו יחד אור איתן
קומי רשת של שילוב
קומי ,כי היחד עוד ישוב!
כתב
אלון דגן
__________________________________________________________________________
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המשך פגישות אישיות עם חברים בנושא אורחות החיים
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
נושא השיחה :אישור תוכנית שינוי אורחות החיים ,כפי שמופיעה בחוברת השינוי )אוגוסט  (07ובקובץ
המאוחד ) ,(28.11.07הכולל את התיקונים לחוברת השינוי.
 .2/12/07יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל .נכחו באסיפה 45 :חברים.
תאריך השיחה/12/07 :
.7-9/12/07
החלטות :הנושא יובא להצבעת קלפי בתאריכים /12/07

שידורים חוזרים
של שיחת הקיבוץ
בנושא אישור
תוכנית שינוי
אורחות החיים
יתקיימו גם היום,
שישי ,ומחר בשבת,
בשעות + 18.00
21.30
__________________________________________________________________________

בחירות
לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון
סיבוב בחירות שני לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון,
בין אהוד רייך ליאיר פרג'ון
יתקיים ביום שלישי הקרוב ,11.12.07 ,
בין השעות 08.00-21.00
עמדת הקלפי תמוקם באולם הספורט בחלקו העליון
בשל הוראות בטיחות של ועדת הבחירות,
לא ניתן יהיה להשתמש במדרגות הסמוכות.
יש להצטייד בתעודת זהות ,ברישיון נהיגה או בדרכון בתוקף ועם תמונה
אנא הגיעו להצביע ולהשפיע על עתיד המועצה האזורית שלנו!
בברכה,
המזכירות
__________________________________________________________________________
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בני משפחה ,חברים ומוקירי זכרה של דנה
בשבת הקרובה ה 8 -בדצמבר בשעה  ,14.30נפקוד את קברה של דנה שלנו ,במלאת שלוש שנים
לפטירתה .לאחר מכן ,בשעה  15.15נתכנס ב"דנה גלריה לאמנות" לפתיחת תערוכה חדשה
"מחשבות אלומות" המפגישה בין שלושה אמנים :נורית לבנה ,אבי שפרבר ויואב בן-דב.
אוצר התערוכה דורון פולק.
אנו תפילה שהשמש תזרח ונוכל למצות את האירוע בהשראת רוחה של דנה.
מצפים לבואכם.
המשפחה וחברי העמותה
__________________________________________________________________________

תוכנית אב ליד מרדכי – עדכון
דו"ח מצב לגבי התקדמות שלבי הפעולה של הכנת תוכנית האב של יד מרדכי:

שלב א' – איסוף נתונים )ינואר  -מרץ  .(07בוצע!
שלב ב' – דו"ח מצב תכנוני של הקיבוץ )אפריל – אוגוסט ) – (07הדו"ח הוצג לחברים בדיון ציבורי פתוח
בתאריך  18.9.07בחדר האוכל .הציגו אותו מירה יהודאי )מתכננת( ויורם בר סיני )אדריכל( נציגי א.ב
מתכננים .בוצע!
שלב ג' – קביעת מטרות ויעדים לתוכנית האב )אוקטובר – נובמבר (07
 .1הכנת טיוטה לדיון ציבורי במועצת "כלל הצוותים" )צוות שיוך דירות  +צוות שיוך נכסים  +צוות
צמיחה דמוגרפית( .בוצע!
 .2דיון ציבורי פתוח )שיחת קיבוץ( ואישור )קלפי( מטרות ויעדים לתוכנית האב – )דצמבר  - (07ראו
פרטים בהמשך דף מזכירות זה ,הדיון הציבורי יתקיים במחצית החודש הזה..
שלב ד'  -על בסיס עקרונות מסמך היעדים והמטרות שיאושר בקלפי יגובשו חלופות תכנוניות :באחריות
מירה יהודאי והאדריכל יורם בר-סיני – א.ב תכנון) .צפי סיום שלב :פברואר  -מרץ .(08
שלב ה' – בחירה בין חלופות תכנוניות) .מרץ  -יוני .(08
 .1הכנת טיוטה לדיון ציבורי במועצת "כלל הצוותים" והציבור בנושא החלופות התכנוניות .המטרה לבחור
ולאשר החלופה המועדפת.
 .2דיון ציבורי פתוח )שיחת קיבוץ( ואישור )קלפי( החלופה הנבחרת.
 .3פיתוח החלופה המועדפת :באחריות מירה יהודאי והאדריכל יורם בר-סיני – א.ב תכנון.
 .4הצגת החלופה המועדפת )'תוכנית האב'( לציבור בשיחת קיבוץ ואישורה בקלפי.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------תוכנית אב חברתית פיזית ליד מרדכי הינה התוצר הנגזר מסיום כל שלבי הפעולה הנ"ל .עם סיומה,
תועבר תוכנית האב של יד מרדכי אל וועדות התכנון הארציות במטרה לאשר אותה בתב"ע )תכנון בינוי
ערים( .כדרך אגב ותוך ציון חשוב ,רק לאחר קבלת התב"ע על תוכנית האב ,תוכל יד מרדכי להשמיש את
חורשת הנח"ל )ומקומות נוספים באזור המשבצת( לשימושי מגורים כגון שכונת בנים.
נמסר על ידי :שוקי רייזל ואופיר לבנה

שיחת קיבוץ
בנושא תוכנית אב ליד מרדכי
תתקיים ביום שני ,17.12.07 ,בשעה  ,20.30בחדר האוכל
נושא לדיון:
אישור *מסמך מטרות ויעדים לתוכנית האב החברתית  -פיזית
בברכה,
והמזכירות.
*המסמך יופץ בדוא"ל לחברים במהלך השבוע הבא .חברים המעוניינים במסמך גם בתא הדואר שלהם
מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה במייל  mazkir@yadmor.co.ilאו בנייד .052-6877901
5

דו"ח מישיבת מזכירות פתוחה לציבור מתאריך 7.12.07
ישיבת המזכירות האחרונה הוקדשה לדיון ציבורי פתוח עם שני המועמדים שעלו לסיבוב הבחירות השני,
אהוד רייך ויאיר פרג'ון .השתתפו בדיון הפתוח כ 20 -חברים.
בתום ישיבת המזכירות העלו אהוד ויאיר את עיקרי דברם על הכתב ועבור ציבור חברי יד מרדכי ,להלן
דבריהם:

 אהוד רייך:
חברים יקרים,
ברצוני להציג בפניכם בקצרה את עיקרי החזון שלי לפיתוח אזור חוף אשקלון:
חינוך :בכוונתי להמשיך ולפתח את קריית החינוך" ,חופים" ו"שקמה" ,ביד מרדכי .קריית החינוך תשרת
את כלל ילדי המועצה .בקריה תתקיימנה כל פעילויות החינוך ,הפורמאלי והבלתי פורמאלי )חוגים
ופעילויות העשרה וספורט ,ספרייה ,פעילות קהילתית וכו'(.
תעסוקה :אני מודע למחסור בהזדמנויות תעסוקה באזורנו ,בעיקר לצעירים ,ולכך שמזה שנים רבות לא
שולב איש מקיבוצכם במועצה .אתן עדיפות לתושבי חוף אשקלון בקבלת משרות במועצה ובכל פרויקט
או פעילות הקשורים אלינו.
בכוונתי לסייע ככל האפשר בפיתוח התיירות הייחודית של יד מרדכי ,וכן להביא פרויקטים חדשים של
תיירות ונופש שיספקו תעסוקה ,הן בשלב ההקמה והן בהמשך .נרחיב את אזורי המסחר והתעסוקה
הנקייה לאורך כביש  ,4כולל האזור המסחרי בצומת יד מרדכי.
חופי הים :נמשיך לטפח את חופי המועצה ולשמור אותם פתוחים לציבור הרחב לכל פעילות בכל ימות
השנה ,כולל שבתות וחגים ,כפי שהיה עד היום .אירועים מסחריים המוניים של אלפי אנשים ,כדוגמת
"בומבומלה" ו"קוקה קולה" ,לא יתקיימו בשבת.
תשתיות :אני מודע לכך כי בשנים האחרונות חשתם מקופחים ,ואעשה הכול כדי לשדרג את התשתיות
הנדרשות ביד מרדכי .אזרז את הקמת הממ"דים החיוניים לביטחונכם ,שיבנו כך שישתלבו בנוף היפה של
הקיבוץ ,ואפעל לשיפור איכות המיגון בכל הרמות.
אקדם את האישורים הנדרשים להקמת שכונת בנים שתאפשר את השארת בני הקיבוץ וקליטת משפחות
חדשות.
עידן חדש בחוף אשקלון :בשנים הקרובות נכפיל את תקציב המועצה ,באמצעות השגת משאבים
ממשלתיים ,גיוס תרומות ופיתוח אזורי תעסוקה ,מסחר ותיירות ,תוך שמירה וטיפוח על הטבע והנוף.
הכספים שיתווספו מהגדלת התקציב יופנו לחינוך ,לרווחה ,לתשתיות ,לביטחון ולשיפור איכות החיים של
כולנו.
יש להפקיד את אזורנו בידיים נכונות .אני יודע את אשר עלינו לעשות  -ובכוחי להביא את השינוי.
אני בטוח כי בתאריך  ,11.12.07תעשו את הבחירה הנכונה.
שלכם,
בידידות
אהוד רייך
__________________________________________________________________________
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 יאיר פרג'ון:
תושבי יד מרדכי היקרים ,חברי וידידי.
קיבוץ יד מרדכי ,הרבה מעבר להיותו חלק חשוב ומשפיע במועצה האזורית חוף אשקלון ,מהווה
בעיני מעוז חינוכי ממדרגה ראשונה ,שיש לטפח ולעודד.
תוצאות הסיבוב הראשון של הבחירות בחוף אשקלון ,בטאו יותר מכל את רצון התושבים
להתחדשות ולהתרעננות.
רוב מוחץ אמר את דברו ,ולמעשה ביטא את התקווה הגדולה להגשמת חזון ניהולי ,חדשני
ומתקדם ,המבוסס על אסטרטגיה ,משלב תהליכים ומתנהל על פי תכנית אב ,תוך מעורבות
ושיתוף התושבים.
תוכנית החומש של המועצה תיבנה בשיתוף מלא עם נציגי הוועדים המנהלים ביישובים )ביד
מרדכי תהיה זו מזכירות הקיבוץ( ותהיה שקופה לאחר מכן לציבור התושבים כולו ,למעקב ובקרה.
במהלך חיי הבוגרים ,הוכחתי בכל התפקידים שמלאתי את כישורי הניהוליים.
הוכחתי כי בשקט ,בסבלנות וביושר ,ניתן להשפיע על תקציבי עתק של מוסדות ממשלתיים,
להניע ציבור גדול ולפעול באופן מתוכנן ועל פי חשיבה כלכלית וניהולית.
עובדה היא ,כי בכל תפקידי צמחו המחזורים הכלכליים של הגופים שבניהולי משנה לשנה .גם
היקף הפעילות צמח באופן משמעותי וכל זאת תוך שמירה על האיזון הכלכלי המתבקש ,על פי דין
ועל פי חוק .הוכחתי כי ניתן לנהל להנהיג ולהוביל לתוצאות מצוינות ,מבלי להבטיח הבטחות
שווא או להיכנע לדרישותיהם של גורמים אינטרסנטיים כאלה ואחרים.
כמי שנולד וגדל באזור ,אני מייצג את תושבי חוף אשקלון.
אני מחויב ליושר האישי ,ומאמין בלב שלם כי יש בי הכישורים והכישרון המתאימים לתפקיד.
הצעתי את עצמי לתפקיד ראש מועצת חוף אשקלון מתוך אמונה אמיתית ביכולתי לבצע את
התפקיד על הצד הטוב ביותר ומתוך תחושת מחויבות עמוקה לציבור ולא בגלל בקשה של גורם
זה או אחר.
אני מביא עמי לתפקיד משב רוח רענן ,רצון ויכולת להוביל תהליך התחדשות שיוביל לתנופת
פיתוח בחוף אשקלון.
לא אוכל לסיים את פנייתי אליכם מבלי להתייחס להשמצות אודות משפחתי.
יש לי משפחה נפלאה ,חמה ואוהבת ואני גאה בה מאוד.
אני נשוי לנטע ,בת קיבוץ מזרע ,אב לילדים ויש לי  13אחים ואחיות .אחי ואחיותיי ,כל אחד
בדרכו ,הוכיחו את תרומתם למדינה ולחברה והם בעלי יכולות אישיות בזכות עצמם.
אף אחד מהם לא רואה במועצה כתובת לתעסוקה או לכל הזדמנות אחרת תהא אשר תהא ואני
אומר לכם באופן מפורש ,כי אף אחד מהם לא ישמש בכל תפקיד במועצה ב 5 -השנים הקרובות.
ביום שלישי ,ב' טבת  ,11.12.2007יתקיים הסיבוב השני של הבחירות ,בו נתמודד מר רייך ואנוכי.
אני פונה באופן אישי אל כל אחת ואחד מכם ומבקש את תמיכתכם בי.
שלכם ,יאיר פרג'ון
__________________________________________________________________________
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חנוכה בפתח – הגבירו המתח
ביום ראשון ,9.12.07 ,נצא למצעד לפידים מסורתי ,לכיוון המחצבה הסמוכה
לבית העלמין .במקום תתקיים ארוחת ערב ,הפתעות מדליקות ועוד......
להתראות וחג שמח ,צוות החג

ברכות חמות לצליל דשתי
שהשתחררה מצה"ל באוקטובר 07
ובהצלחה גדולה באזרחות ובקיבוץ!

לסבים הגאים יעל ודן ציון
ולהורים המאושרים
ורד ואהרון
מזל טוב להולדת הנכד והבן!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

לסבים הגאים איה ועמירם דרור
ולהורים המאושרים
שלי ואלעד
מזל טוב להולדת הנכד והבן ,אדם!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

חג חנוכה שמח לכל בית יד מרדכי
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