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------------------------------------------------------------נצביע בנושאים
 .1תוכנית משק וקהילה לשנת .2007
 .2הסמכת המזכירות לנהל מו"מ עם המועצה האזורית חוף אשקלון בנושא
שימוש בקרקע הקיבוץ בשטח ביה"ס שקמה ,לצורך קביעת ביה"ס שקמה
כבית ספר אזורי.

הגיעו להצביע! בברכה ,המזכירות

__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 02/03/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,אילון פרידמן ,מאיר שגיא ,גיורא אתר,
יריב קלרמן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נעדר מהישיבה :שמעון כורם.

נושאי הישיבה (1 :דיון שני בערעור על החלטת חיוב חדש בענף הרכב  (2תוכנית בניה למשפחות
צעירות לשנת  (3 2007יוסי שחר במזכירות.
 .1דיון בערעור על החלטה לחיוב חדש בענף הרכב
נציגי המזכירות והנהלת הקהילה נפגשו בשבוע שעבר בשנית עם ציבור המערערים בנושא חיוב חדש
בענף הרכב .הדיון ,אליו הוזמן הציבור הרחב ,היה ער ונכחו בו כ 25 -חברים .בתום הדיון הציעו הנוכחים
להקים צוות משותף לעובדי החוץ ולהנהלת הקהילה במטרה לקבל החלטה משותפת בדבר חיוב חדש
לעובדי החוץ בעת שימושם ברכבי הקהילה .בישיבתה האחרונה דנה המזכירות בשנית בנושא ולאחר דיון
ממצה החליטה לאמץ ההצעה הנ"ל )במסגרת הליך הערעור( תוך הסמכת הצוות לגבש במהרה הצעה
עניינית לגבי אופן ומועד החיוב של עובדי החוץ .כחלק מהליך הערעור ובמידה והצוות המשותף יעלה
חרס בידו  -משאירה לעצמה המזכירות את הזכות להעלות לאסיפת החברים ולקלפי את ההחלטה
המקורית לחיוב חדש בענף הרכב כפי שפורסמה לראשונה בדף מזכירות בתאריך .1.2.07
עוד החליטה המזכירות כי במהלך השבועות הקרובים ייפגש תמיר אבני ,מנהל מש"א ,עם כל אחד מעובדי
החוץ בנפרד במטרה לייעל עימם ועבורם את חוזי עבודתם בנושאים השונים ,לרבות בנושא שימוש ברכבי
הקיבוץ.
תושבים ,ענפי המשק ,וענפי הקהילה יחויבו בעלות הריאלית של הרכב על פי הפירוט בהחלטה המקורית.

1

 .2תוכנית בינוי למשפחות צעירות לשנת .2007
כחלק מהנושאים להם התחייבה בשנת  ,2007פנתה המזכירות לעסוק גם בנושא שיכון קבע למשפחות
צעירות .השנה מוצג תקציב בניה של  ₪ 600,000עבור משפחות צעירות שטרם נקבע שיכון הקבע שלהם.
חלק מהמשפחות חצו את גבול גיל ה .40-תוכנית המזכירות המוצגת כאן הינה חלק מתוכנית השיכון של
הנהלת הקהילה היוצאת והיא מייצרת פתרון קבע  /זמני לשש משפחות צעירות .תקציב הבניה המוצע
מיועד לשלוש משפחות ותיקות .שלוש משפחות נוספות )צעירות יותר( מקבלות פתרון דיור במימון עצמי
)הקיבוץ יתחשבן עם המשפחות עת יגיע תורן ברשימת זכאי הדיור(.
להלן פירוט סעיפי תוכנית הבינוי המוצעת:
שיפוץ והרחבת דירות ב 12"-המופלאים" בשכונת ותיקים )תקציב קיבוץ(
עלות בניה
כולל תכנון,
פיקוח
תקציב
תקצוב
בתוך
ותשתיות
משפחה
)כולל מע"מ(
משבצת
הפרצלציה
)כולל מע"מ(
פסי טולי
254,000
100%
254,000
1
ושרון
שטרנברג ערן
254,000
100%
254,000
2
ואיילת
הררי משה
105,000
* 50%
** 210,000
3
וזיו

סה"כ

4
5
6

613,000

איחוד דירות בשכונת ותיקים )מימון עצמי של המשפחות(
יצחק מאיר
100%
129,000
והניה
אלי
שושן
100%
129,000
וסמדר
***סטולר
* 50%
129,000
ישראל ולימור

-------

*משפחה מפוצלת :הבעל חבר ,האישה תושבת.
**לבית חדר נוסף ביחס לבתים האחרים.
***בין הקיבוץ לבין המשפחה ייחתם הסכם זמני היות וגודל הדירה המאוחדת יעמוד על  127מ"ר.
דגשים לתוכנית:
• בראש ובראשונה רואה המזכירות חשיבות ומחויבות להביא משפחות צעירות )עם ילדים(
לפתרון שיכון הקבע שלהם .הטיפול בנושא הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול הכללי בנושא
הצמיחה הדמוגרפית לו מחויב הקיבוץ מתוקף החלטות עבר ,וחשוב מכך :מתוקף המציאות
הדמוגרפית הקשה של יד מרדכי.
• התוכנית שלעיל נסמכת על החלטת מזכירות שפורסמה לציבור לפני כשנה וחצי בדף
מזכירות מס'  927בתאריך .31.10.05
• הנהלת הקיבוץ תהיה שותפה מלאה לפרויקט הבניה המוצע לעיל ,קרי :תכנון ,פיתוח ,פיקוח
תקציבי ,פיקוח בניה וכיו"ב.
• במסגרת תהליך שיוך הדירות יידע הקיבוץ להתחשבן בעתיד באופן מלא ושוויוני כלפי שאר
החברים:
 עם משפחות שגודל הדירה שלהם גבוה מהסטנדרט המקובל ביד מרדכי. -עם משפחות מפוצלות שבו אחד מבני הזוג אינו חבר.
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דגש חשוב לציבור :הקיבוץ יתחשבן עם חבריו במסגרת תהליך שיוך הדירות באמצעות "טבלת איזונים".
הנושא מוכר ,ידוע ופועל היטב בקיבוצי התנועה .התוויה והשמה של 'טבלת איזונים' ביד מרדכי אינה
תלויה בגורמים חיצוניים כגון 'מינהל מקרקעי ישראל' אלא תלויה אך ורק ביד מרדכי .כאן חשוב לציין
שאנו לומדים כעת את הנושא ופועלים רבות על מנת להביאו לידי יישום ,כחלק מפרויקט תהליך השיוך
והצמיחה .כאשר נתקדם דיו עם החומר בנושא נפרסם לציבור מידע מסודר ומפורט בגינו.

 .3יוסי שחר במזכירות
המזכירות פנתה ליוסי שחר וביקשה הסכמתו להמשיך ולקחת חלק פעיל בישיבות המזכירות השוטפות.
כזכור ,יוסי המשיך להשתתף בישיבות המזכירות ללא זכות הצבעה גם לאחר שסיים תפקידו ,כחלק
מתוכנית החפיפה שנקבעה ופורסמה בזמנו לציבור ושעתה הסתיימה .הפניה ליוסי נובעת מתרומתו
המשמעותית מאד לדיונים ומהעובדה שנצבר לו בשנים האחרונות ניסיון וידע רב בתחומי המזכירות.
בתיאום עם יוסי ,מאשרת המזכירות השתתפותו בדיוניה עד תום הקדנציה הנוכחית שלה האמורה
להסתיים ביוני .2007
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

דיווחים ועדכונים
__________________________________________________________________________

פגישה עם יולי תמיר ,שרת החינוך  -עדכון
בתאריך  20לפברואר התקיימה פגישה חשובה בירושלים עם יולי תמיר ,שרת החינוך ,ובהשתתפות ולוולה
שור  -מזכיר התנועה ,שמעון כהן – ראש המועצה ,קובי מזרחי – גזבר המועצה ,שמוליק אייל – מנכ"ל
עמותת שקמה ,שושנה מירוצ'ניק  -מנהלת שקמה ,ואנוכי החתום מטה.
הפגישה נועדה להציף לשרה את הבעיה הקשה של אחזקת בתי הספר שלנו "שקמה" ו"חופים" ללא
תמיכת משרד החינוך )כ ₪ 80,000 -לחודש ב'שקמה' ותקנים נוספים ב'חופים'( .הבעיה נובעת מאפליית
בתי הספר שלנו ,שלמרות שמרבית תלמידיו מגיעים מישובי עוטף עזה ומישובים המוגדרים כבעלי מעמד
סוציו -אקונומי נמוך אין המדינה רואה לנכון להעביר עבורם את תמיכת דמי האחזקה )"מוחזקות"(
המקובלת בחלק גדול מישובי הסביבה.
נושאים נוספים שעלו בפגישה :הידוק הקשר עם המועצה האזורית חוף אשקלון בתחום החינוך ,הרעיון
להקים בעתיד קריית חינוך בשטח בית הספר "שקמה" והצורך בפתיחת אזורי הרישום במועצה.
לסיכום ,כולי תקווה כי שרת החינוך תסיע ותקדם עבורנו את הנושאים השונים ,כפי שהבטיחה בפגישה
המשותפת.
נמסר על ידי :יריב קלרמן
_________________________________________________________________________

צוות פורים  -תודות
לצוותי "פורים חברים" ו"פורים ילדים" ברכות על עוד שנה יפה של חגיגות מהנות ועליזות של חג הפורים.
תודות לטולי פסי ומישל דגני על הפקת 'פורים חברים' וכן לחברי הצוות שרון לבנון ,סמדר שני ,עמוס
גורביץ ,פז רייזל ,גלי בן חיים ,רבקה ארדנינג ,רון מנה ,נווה מן ,עידו דביר ,עידן הררי ,דביר הקל ,יאיר
ולדמן ורוני קרלינסקי.
תודות לנסיה רגב ,סמדר בקר ,הניה יצחק ,זיו הררי ,איתי בקר ,שאול מורן ,ישראל סטולר ואדווה דרור
על הפקת 'פורים ילדים' וכן לחברי הצוות וכל מי שסייע ותרם לאירועי החג .תודה ללארי סיגלמן על
תפעול האולם לילדים בחג.
__________________________________________________________________________
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לקראת ההצבעה בקלפי בסוף השבוע הנוכחי
לחברי קיבוץ יד -מרדכי שלום!
להלן הסבר נוסף לקראת ההצבעה בקלפי בנושא 'הסמכת המזכירות לנהל מו"מ עם המועצה האזורית חוף
אשקלון בנושא שימוש בקרקע הקיבוץ בשטח ביה"ס שקמה ,לצורך קביעת ביה"ס שקמה כבית ספר
אזורי':
לפני כשנתיים הוחלט בוועד עמותת "שקמה" לחפש שותף חיצוני לנשיאה באחריות לניהול בית-ספר
"שקמה" .החלטה זו נבעה מהקושי של שלושת הקיבוצים השותפים )יד מרדכי ,כרמיה וזיקים( לשאת לבד
בעלות ניהול ביה"ס .באופן טבעי הוחלט לפנות למועצה האזורית חוף אשקלון בשל האופי המועצתי של
אוכלוסיית ביה"ס .כיום שני שליש מאוכלוסיית ביה"ס הם תלמידים מיישובי המועצה האזורית ושליש
נוסף מנעל"ה ויישובי הסביבה .רבע מכלל תלמידי ביה"ס הם תלמידים מהקיבוצים.
כמענה לפניית העמותה החליטה מליאת המועצה האזורית לאמץ את בי"ס "שקמה" כבית-ספר מועצתי.
הוקם צוות היגוי לניהול המשא ומתן בנושא ביה"ס ,בו יושבים נציגים מטעם העמותה ,מנהלת ביה"ס
ונציגים בכירים מטעם המועצה האזורית .צוות ההיגוי מתכנס פעמיים בחודש .מטרת המשא ומתן לעצב
את המבנה הארגוני והניהולי של ביה"ס ושל העמותה ,לקבוע את מהות השותפות בין מרכיביה השונים
של ועד העמותה )קיבוצים ,מועצה( ולקבוע את כללי קבלת ההחלטות בכל תחום .המטרה הכללית היא
ניהול בי"ס מועצתי ,תוך שמירת הרוח הקיימת של ביה"ס ,ערכיו החינוכיים ,האתוס החברתי המאפיין
אותו והעצמאות החינוכית של ה'מוסד החינוכי' על תכניו השונים.
כתוצאה ממשא ומתן זה ,נעשו בחודשים האחרונים מספר צעדים בוני אמון עם המועצה :העמותה צירפה
אל ועד העמותה את רצון בן שלום ,סגן ראש המועצה וממונה על החינוך ואת איציק לוי ,מנהל מחלקת
החינוך ,כמשתתפים קבועים בישיבותיה .המועצה מצידה תמכה בביה"ס במהלך השנה ע"י עזרה תזרימית,
ציוד וריהוט ,בניית תקרות אקוסטיות בכיתות הממוגנות ,העברת תרומות עם השתתפות מועצתית ועוד.
ולעניין ההצבעה הנוכחית :משרדי הממשלה דורשים שהקרקע עליה בנוי 'מוסד חינוכי' תהיה בבעלות
הרשות המקומית ,כל עוד היא משמשת כ'מוסד חינוכי' .מדובר בהעברת קרקע מותנית ,קרי :העברת
הזכות להשתמש בנכס כל עוד ישמש לייעודו הראשוני ,דהיינו חינוך.
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.
במסגרת זו נדרשים חברי קבוץ יד-מרדכי לאשר את העברת הקרקע לידי המועצה האזורית באופן ייעודי.
חשוב לציין ,שהעברת הקרקע היא תנאי להמשך קידום המשא ומתן.
אנו מאמינים שהמהלך הנוכחי ,כמו גם יצירת הפוטנציאל ליצור קריית חינוך במתחם בי"ס שקמה
לתלמידים מ -א' עד י"ב ,יתרום רבות לתנופת הצמיחה המתהווה כיום ביד מרדכי.
בברכה!
ד"ר שושנה מירוצ'ניק  -מנהלת בי"ס "שקמה"
שמוליק אייל  -יו"ר ועד העמותה
מזכירות יד מרדכי
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תחרות ריקודים סלוניים
בסוף השבוע הקרוב ) 9-10לחודש מרץ( יתקיים אצלנו באולם הספורט אירוע הראשון מסוגו :תחרות
ריקודים סלונים עד גיל  .25בית ספר לריקודים מאשקלון שכר את האולם לתחרות ולכן האולם ,לרבות
חדר הכושר ,יהיו סגורים מיום שישי החל מהשעה  18.00ועד לשעה  22:00במוצ''ש .אבקש מכל חברי
הקיבוץ ,בנים ,חיילים ,תושבים ,נערים ...לגלות אחריות והבנה ולא לנסות להיכנס בגלל "שזה הבית שלנו
ומגיע לנו" .הכניסה לאירוע היא בתשלום בלבד )כולל המתחרים( .חשוב מאד שהאירוע יתנהל באופן
מסודר ומוצלח.
אם נעמוד במשימה תפתח לנו הדלת להפקת אירועים נוספים מסוג זה ועל ידי כך נוכל להגדיל בעתיד את
ההכנסות הכספיות לאולם הספורט .פרטים לגבי רכישת הכרטיסים בכניסה למקום.
תודה מראש ,לארי סיגלמן ,מנהל האולם
__________________________________________________________________________

תאורה ברחבי הקיבוץ
זה עתה קיבלנו מהמועצה תקציב של  25,000ש"ח לחיזוק תשתית החשמל בקיבוץ .אנו מזמינים את
החברים להפנות את תשומת ליבנו לאזורים ומקומות ציבוריים בקיבוץ בהם קיים מחסור בתאורת ערב /
לילה .את הפניות יש להעביר בשבועיים הקרובים למיקי קציר.
הפניות יאושרו בוועדת תכנון על פי סדרי עדיפויות ,תוך עמידה בתקציב שהתקבל.
נמסר על ידי :יריב קלרמן
_________________________________________________________________________

צוות פסח – דרושים מתנדבים
צוות פסח החל בהכנותיו לקיום ליל הסדר המסורתי בחדר האוכל בתחילת החודש הבא .אנו פונים
אליכם ,ציבור החברים ,התושבים ,הבנים והבנות הנוהגים לערוך עימנו את החג ,ומבקשים מכם להתנדב
לסייע לנו בהכנות לחג .דרושים לנו בעיקר מתנדבים )בחורים( לטובת ההתארגנות ביום החג .נשמח
להיענות הציבור לפנייתנו!..
בברכה ,מיכל ארדנינג ועידו מן ,בשם צוות החג
_________________________________________________________________________

לסבתא רבא אטקה,
לסבים הגאים יוכקה וצבי מירב
ולהורים המאושרים חן ועוזי
מזל טוב להולדת הנכד

תום
מזל טוב לכל המשפחה!

_________________________________________________________________________

שבת שלום
לכל בית יד מרדכי !
5

