קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 980
15.02.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 02/02/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,שמעון כורם ,אילון פרידמן ,מאיר שגיא,
גיורא אתר ,יריב קלרמן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נושאי הישיבה (1 :אישור תקציב הקהילה לשנת  (2 2007דיון בנושא כ.ל.נ.

 (1תקציב הקהילה 2007
המזכירות סיימה את דיוניה בנושא ואישרה את תקציב הקהילה לשנת  .2007התקציב יוצג בשיחת קיבוץ
ולאחריה יובא לקלפי לאישור.

 (2דיון עקרוני בנושא כ.ל.נ
באוקטובר  2006הניחה המזכירות בפני הציבור את תוכנית עבודתה לשנת ) .2007דף מזכירות מס' .(965
נושא הכל"נ )כספים שלא נכנסים( היה בין הנושאים בהם התחייבה המזכירות לעסוק .כידוע לציבור,
נושא הכל"נ היה והינו אחד הנושאים המורכבים והרגישים להם נדרשו המזכירויות השונות לטיפול
בשנים האחרונות .לאחר שהנושא עלה מספר פעמים בחודשים האחרונים במזכירות הנוכחית ולאחר
התייעצויות עם גורמי חוץ המייעצים למזכירות ,לרבות המבקר שלנו ,אלחנן ורדי ,וכמובן על בסיס
החלטות קלפי נתונות בנושא כ.ל.נ ,החליטה המזכירות לאמץ את העיקרון הבא:
"המזכירות מאמצת עקרונית את ההשקפה על פיה אחד )אך לא יחיד( הצמתים המכריעים בכל הקשור
ליכולת הקיבוץ להתחשבן עם חברים חייבים  /זכאים הינו תהליך שיוך הדירות והנכסים .על פי השקפה
זו יתחשבן הקיבוץ עם חבריו בנושא כ.ל.נ גם בעת ביצוע שיוך הדירות והנכסים ,לרבות האופציה לאי
ביצוע שיוך דירות ונכסים בפועל לחבר שלא יסדיר חובותיו מול הקיבוץ .בפועל ,לכל חבר יוכן דו"ח חובה
וזכות )חו"ז( שיעמוד לחובתו  /זכותו בעת כניסת הקיבוץ ליישום טבלת האיזונים ,שהינה מעמודי התווך
של תהליך שיוך הדירות והנכסים .על פי המלצתו והכוונתו של טל ישראלי ,המנחה המקצועי של צוות
ההיגוי בנושא אורחות החיים ,הנושא יקבל ביטוי בחוברת השינוי שתוצע ותוצג לציבור בעוד כחודשיים.
)עדכון נפרד על פעילותו של צוות ההיגוי בתחום אורחות החיים מופיע בהמשך דף המזכירות הנוכחי(.

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 09/02/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,מאיר שגיא ,גיורא אתר ,יריב קלרמן ,יוסי
שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נעדרו מהישיבה :שמעון כורם ,אילון פרידמן.

נושאי הישיבה (1 :דיור למשפחות צעירות – תוכנית עבודה לשנת  (2 2007דיון בנושא העברת
האחריות הניהולית על בית הספר התיכון האזורי "שקמה" אל המועצה האזורית חוף אשקלון.
 .1דיור לצעירים – תוכנית עבודה לשנת 2007
בהסתמך על תקציב הקהילה  2007שיוצג בהקדם לציבור דנה המזכירות בתוכנית הדיור לצעירים לשנה זו.
הדיון בנושא לא הסתיים ויובא לישיבת המזכירות הבאה.
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 .2דיון בנושא העברת האחריות הניהולית על בית הספר התיכון האזורי "שקמה" אל
המועצה האזורית חוף אשקלון.
כתזכורת לציבור ,המזכירות דנה ואישרה עקרונית כניסה למהלך עוד באוגוסט ) 2006ראו דף מזכירות מס'
 .(1.8.06 960מאז פרסום ההחלטה העקרונית הוקם צוות עבודה ייעודי לנושא הכולל את יריב קלרמן –
מרכז ,ישראל מידן ,גדי רינת ,משה סוקר ,אברי דביר ,אורי קופפרמן ,אופיר לבנה ועו"ד כרמית דורון
המתמחה בנושא .במהלך החודשים האחרונים הסב הצוות את ההחלטה העקרונית הנ"ל לידי הצעה
יישומית ,לרבות השגת הבנות סביב הנושא עם נציגי "שקמה" ועם המועצה האזורית חוף אשקלון .ההצעה
הובאה בשנית לישיבת המזכירות הנוכחית וקיבלה את תמיכת חבריה לביצוע .בשל חשיבות הנושא
והגברת מעורבות הציבור בו תובא ההצעה לשיחת הקיבוץ הקרובה ולאחריה לאישור בקלפי.
להלן פרטי ההצעה המלאה:

מבוא
להצעת ההחלטה בעניין העברת האחריות הניהולית על בית הספר התיכון האזורי
"שקמה" אל המועצה האזורית חוף אשקלון.
בית הספר התיכון "שקמה" )כיתות ז' – י"ב( שוכן בקיבוץ יד מרדכי ומתחנכים בו נערים רבים מיישובי
המועצה האזורית חוף אשקלון ומיישובים נוספים אחרים.
למועצה האזורית חוף אשקלון אין כיום בית ספר תיכון מועצתי בבעלותה ,אולם בפועל משמש בית הספר
"שקמה" כגוף המחויב לקליטת תלמידיה .בית ספר "שקמה" מופעל כיום על ידי עמותה של שלושת
הקיבוצים יד מרדכי ,זיקים וכרמיה ,אשר מטרתה להפעיל את בית הספר התיכון ואת המוסד החינוכי.
העומס הכלכלי על שלושת הקיבוצים באחזקת בית הספר ,כמו גם הצורך בביצוע השקעות משמעותיות
בשמירה על הקיים ובפיתוחו של בית הספר ,מחייב חשיבה מחודשת לגבי עתידו.
בשיחות עם נציגיה עולה בבירור נכונות המועצה לקחת על אחריותה את ניהול בית הספר ולהפכו לבית
ספר אזורי פתוח לכלל יישוביה תוך שמירה על יחודו הפדגוגי.
תנאי מקדמי לתחילת התהליך ,אשר תמציתו הפיכת בית הספר "שקמה" לבית ספר מועצתי ,הינו טיפול
בזכויות בקרקע בשטח בית הספר .על פי תנאי זה ,הזכויות בקרקע המשמשות את בית הספר ,יוחכרו
בחכירת משנה' למועצה או 'יוחרגו' ממשבצת הקיבוץ והזכויות בה יוקצו למינהל מקרקעי ישראל למטרות
בית הספר .חוזה 'חכירת משנה' או ''חכירה ראשית' יאפשר למועצה לתפעל את בית הספר ולפתחו על
בסיס תוכניות בינוי ופיתוח מוסכמות.
מוסכם כי 'החכרת המשנה' או העברת הזכויות בקרקע ,יעשו אך ורק לייעוד הפעלת בית הספר "שקמה"
וכי אם בעתיד לא תשמש הקרקע ליעודה כבית ספר מועצתי )תיכון אזורי "שקמה"( ,יושבו הזכויות
בקרקע לקיבוץ.
לצורך קידום המו"מ עם המועצה וההגעה להסדר בנושא נדרש כעת אישור עקרוני מהקיבוץ למהלך.

נוסח ההצעה להחלטה
)נוסח ואושר משפטית על יד ידי עו"ד כרמית דורון(
יובא לדיון בשיחת הקיבוץ ולאישור בקלפי
 .1אסיפת החברים )שיחת הקיבוץ( והקלפי מסמיכה את מזכירות הקיבוץ לנהל מו"מ עם המועצה האזורית
חוף אשקלון במגמה להעביר האחריות הניהולית על בית הספר תיכון אזורי "שקמה" אל המועצה
האזורית .העברה זו תעשה תוך שמירה על מסגרת לימודית חינוכית ברוח בית הספר הקיים ועל פי מטרות
העמותה )"שקמה" ע"ר  (58-003-371-0המפעילה את בית הספר.
 .2זכויות הקיבוץ במבני בית הספר והמקרקעין המשמשים אותו יועברו בחכירת משנה ,לידי המועצה
לשם קיומו ,תפעולו ופיתוחו של בית הספר .לצורך כך יוגדר שטח בית הספר שיועבר בסך של כ 40 -
דונמים בתשריט שיצורף להחלטה )המהווה חלק מחלקה  5בגוש .(2852
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 .3הסכם חכירת המשנה יכלול את השטח המיועד לבית הספר ובעתיד יתכן ויורחב לקלוט את בית הספר
חופים כחלק מקרית החינוך המועצתית.
 .4היה ולא תתאפשר חכירת המשנה כאמור יגרעו זכויות הקיבוץ במשבצת ותינתן למועצה חכירה ישירה
במקרקעי בית הספר.
 .5העמדת הקרקע על ידי הקיבוץ למועצה בחכירת משנה תעשה אך ורק למטרות קיומו ופיתוחו של בית
הספר "שקמה" אשר ישמש כמקום חינוכם של בני נוער מיישובי המועצה כולם ,ברוח בית הספר הקיים
ותוך שמירה על אופיו.
 .6היה ובעתיד לא יהיה שימוש בקרקע ובמבנים לבית הספר ולמטרותיו ,יושבו הקרקע והמבנים לידי
הקיבוץ ויהיו חלק ממשבצת הקבע שלו.
 .7נוסח ההסדר המפורט עם המועצה ומינהל מקרקעי ישראל יובא לאישור נוסף של אסיפת החברים
)שיחת הקיבוץ( והקלפי במועד מאוחר יותר.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

דיווחים ועדכונים
 2שיחות קיבוץ וקלפי – עדכון
בשל נפח הנושאים הצפויים לעלות בשיחת הקיבוץ נקיים החודש ובתחילת מרץ  2שיחות קיבוץ וקלפי
אחת )ניתן לביצוע על פי "תקנון שיחה וקלפי"(:
בתאריך  ,26.2.07יום ב' ,בשעה  ,20.30נקיים דיון בשיחת הקיבוץ בנושאים:
" .1העברת האחריות הניהולית על בית ספר התיכון האזורי "שקמה" אל המועצה האזורית חוף
אשקלון" .יוזמנו לשיחה נציגי "שקמה" ונציגי המועצה.
 .2ייתכן ויעלו נושאים נוספים.
בתאריך  ,5.3.07יום ב' ,בשעה  ,20.30נקיים דיון בשיחת הקיבוץ בנושאים:
 .1תקציבי משק וקהילה לשנת  .2007יציגו את הנושא נציגי הנהלות המשק והקהילה.
 .2ייתכן ויעלו נושאים נוספים.
בתאריך  9-10.03.07יועלו כל הנושאים הנ"ל לקלפי.
__________________________________________________________________________

המון תודות
זה הזמן להודות לכולם על שפע החום והתמיכה ,על הבעת הדאגה והרצון הרב לבוא לעזרתנו בכל רגע
ובכל צורה מהרגע הראשון שנודע על תאונת העבודה של בננו אדם .עתה ,משהשלב הראשון והקשה
מאחורינו ומתחילים לראות את האור בקצה המנהרה ,רצינו שכולם ידעו עד כמה עזרה לנו האהבה
שחשנו מסביב ,ההשתתפות והדאגה .הכול נראה יותר קל ויותר מבטיח בזכות אותה תמיכה נפלאה
והרצון הכנה לעזור בשעת צרה .ממש כמו קבוץ  -של  -פעם .המון המון תודות לכולם מקרב לבנו!
משפחת קורן
__________________________________________________________________________

הגלריה על שם דנה דביר ז"ל
עבודות הקמת הגלריה על שם דנה דביר ז"ל מתקדמות בקצב מהיר ואנו מקווים שיסתיימו במהלך
השבועות הקרובים .על פי התוכנית תיחנך הגלריה ותפתח לציבור הרחב במהלך חודש אפריל .07
ברצוננו להודות לכל מי שסייע והעלה תרומה לקידום תהליכי הקמת הגלריה .כל תרומה נוספת ,קטנה
כגדולה ,תסייע לנו מאד להגיע לסיום הפרויקט ולהפעלתו .חברים המעוניינים לתרום ,מוזמנים להעביר
באמצעותי תרומתם ,או לקבל ממני פרטי חשבון הבנק של קרן העמותה.
בברכה ,עפרה הלפרין ,בשם חברי העמותה לזכרה של דנה דביר ז"ל
__________________________________________________________________________
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עדכון מצוות ההיגוי של "עצמאות ושותפות חדשה"
• צוות ההיגוי בנושא אורחות החיים החל עבודתו על בסיס המנדט שקיבל בקלפי בחודש שעבר.
הצוות ,בהנחייתו המקצועית של טל ישראלי ,חבר קיבוץ עמיר ,נפגש לראשונה בחודש ינואר 07
ומאז הספיק לקיים שלושה מפגשים .הצוות ימשיך להיפגש אחת לשבוע תוך שהוא צפוי לסיים
שלב א' בתהליך במהלך אפריל  ,07קרי :הצגת חוברת השינוי )טיוטת הצעה( לציבור ברוח החזון
"עצמאות ושותפות חדשה".
• חברת צוות השינוי ,צלילה דגן ,הודיעה על הפסקת פעילותה בצוות בשל קושי טכני להשתתף
בפגישות השוטפות הנערכות אחת לשבוע .על פי הנהוג ביד מרדכי ,יחליף אותה 'הבא בתור'
ברשימת נציגי הציבור שנבחרו בתאריך  9.12.06לצוות השינוי .ישראל מידן ,שנבחר במקום
העשירי ברשימת נציגי הציבור )קיבל  69קולות( יחל פעילותו בצוות החל מפגישתו הבאה.
נמסר על ידי :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

עדכון מוועדת ביקורת
עקב השינויים שפקדו את תחום הנה"ח והגזברות בקיץ האחרון החליטה וועדת ביקורת בחודש ספטמבר
 06לעכב את עבודת המבקר במערכת הכספית ולהפנות את עבודתו ,לזמן מוגבל ,לתחום השיוך והצמיחה
)פורסם בזמנו בדף מזכירות מס'  .(21.9.06 ,963אלחנן ורדי ,מבקר הקיבוץ ,סיים לאחרונה את עבודת
הביקורת בנושא הנ"ל והוא צפוי להיפגש בהקדם עם צוות השיוך והצמיחה ,במשותף עם וועדת ביקורת,
במטרה ללמוד יחד את הדו"ח ומשמעויותיו .פרטי הדו"ח והפגישה המיועדת ידונו מאוחר יותר במזכירות
ויפורסמו לציבור הרחב.
נמסר על ידי :גיל דגני ,ו.ביקורת.
__________________________________________________________________________

ערעור בנושא הרכב
בעקבות הפרסום האחרון )דף מזכירות מס'  (1.2.07 979בנושא חיובי רכב לתושבים ,ענפי קהילה ועובדי
החוץ פנו מספר חברים וערערו על ההחלטה .נציגי הגופים שפרסמו את ההחלטה :יריב קלרמן )הנהלת
הקהילה( ,משה הקל )ענף הרכב( ותמיר אבני )צוות מש"א( נפגשו עם המערערים לשמוע את טיעוניהם
ונימוקיהם לערעור .סוכם שהערעור יובא לדיון בישיבת המזכירות קרובה.
נמסר על ידי :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

זהירות! גניבות!
חברים שימו לב והיזהרו :לפני כשבועיים נכנס בחור צעיר" ,נחמד והגון" ,לבניין הנה"ח לכאורה כאורח /
ספק  /מכר של מי מהאנשים שם .תוך כדי הסתובבותו הקצרה שם הספיק "לגלח" ארנק מתיק אחד
העובדים שהכיל מזומנים וכרטיס אשראי .מאוחר יותר התקשר הגנב תוך שהוא מתחזה לנציג המשטרה
במטרה לברר פרטי כרטיס האשראי .אנא שימו לב למקרים מסוג זה ואל תתביישו לשאול למעשיו של
איש זר בסביבתנו ,ובכל מקרה  -אף פעם אל תתנו את הקוד הסודי של כרטיס האשראי שלכם ,גם לא
לנציג משטרה או לנציג הבנק.
נמסר על ידי :חיים מזר
__________________________________________________________________________

שבת שלום
לכל בית יד מרדכי !
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