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שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שלישי ,5.6.07 ,בשעה  ,20.30בחדר האוכל.
נושאים לדיון
 .1נוהל קלפי.
 .2עקרונות שיפוי ופטור לנושאי משרה )אורחת בדיון עו"ד ליאת ויגדור(.
 .3גרשון אשחר – יו"ר ועדת קליטה.
 .4אישור הלוואות קיבוץ.
 .5דיון בהארכת כהונת המזכירות )ראו פרסום בנושא בדף המזכירות הנוכחי(.

הצבעת קלפי
הצבעת קלפי בנושאים הנ"ל
תיערך בסוף השבוע החל בתאריכים 8-9/6/2007
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 18/05/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,אילון פרידמן ,מאיר שגיא ,גיורא אתר,
יריב קלרמן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,שמעון כורם ,אופיר לבנה.

נושאי הישיבה (1 :הארכת כהונת המזכירות  (2עתיד בי"ס חופים.
 .1הארכת כהונת המזכירות
ההצעה שלהלן הינה הצעה 'פרטית' שלנו ,יריב קלרמן ואופיר לבנה ,ולכן מועלית כאן בשמנו:
בימים אלה מסתיימת קדנציה )שלוש שנים( של החברים המכהנים במזכירות הנוכחית .אנו פונים כעת
לחברי הקיבוץ ומבקשים להאריך את קדנציית המזכירות הנוכחית לתקופה של חצי שנה נוספת בלבד קרי,
עד סיום השנה האזרחית .עיקר הפניה נובע מכך שקיבוץ יד מרדכי עומד להיכנס במהלך השבועות
הקרובים לשלב האחרון והמכריע של תהליך שינוי אורחות החיים .עקרונית ומעשית גם יחד נראה לא
סביר ואף במידה רבה לא הגיוני לבצע החלפת מזכירות במקביל לשלבי הסיום של התהליך החברתי אותו
יזמה ומלווה כעת המזכירות הנוכחית .בדיון בנושא עלו על ידי חברי המזכירות נקודות לשלילה ולזכות
המהלך כאשר בסופו של דבר החליטו חברי המזכירות להיענות לבקשתם של יריב ואופיר בכפוף לאישור
הקיבוץ.
כרקע ,מעורבותה של המזכירות בבחינת תהליך שינוי אורחות החיים החלה ביוזמת החלטתה להעמיד את
הנושא במרכז תוכנית עבודתה לשנת  2007וביצירת מתווה הפעולה ליישומו )דף מזכירות  ,966אוקטובר
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 .(06לאחר מכן יזמה וליוותה המזכירות את החלק הרעיוני של התהליך )הרצאות ,פאנלים ,עלון דעות
ועוד( .בהמשך הקימה והייתה שותפה לקבוצת המיקוד שהגתה את חזון יד מרדכי ואת המנדט לשינוי
ולבסוף הקימה את צוות היגוי שבשבועות הקרובים אמור לגבש הצעתו באופן סופי ולהניחה בפני הציבור
)ראו פרסום נפרד בנושא בהמשכו של הדף הנוכחי(.
עם כניסתנו לשלביו האחרונים של תהליך בחינת אורחות החיים חשובה ומשמעותית בעינינו נוכחותה
של מזכירות בעלת ניסיון ציבורי רחב.
למזכירות תפקיד מרכזי ואחראי בהכוונה ,בפיקוח ובבקרה על התהליך בכללותו ולפיכך אנו מבקשים
מחברי הקיבוץ לתמוך באישור הארכת קדנציית המזכירות לחצי שנה נוספת.

אנו מודים לחברי המזכירות באופן אישי על היענותם להצעה ועל נכונותם להמשיך ולשרת את
הציבור לתקופה נוספת.
הנושא יעלה לדיון בשיחת הקיבוץ הקרובה )יום ג'  (5.6.07ולאחריה לאישור הקיבוץ בקלפי.
 .2עתיד בי"ס "חופים"
כחלק מתוכנית עבודתה לשנת  2007התפנתה המזכירות לדון בהבטחת עתיד קיום בית הספר "חופים".
המזכירות שמעה סקירה מפי יריב קלרמן ,המוביל את הטיפול בנושא ,על המגעים ליצירת עתיד מבטיח
לבית הספר "חופים" ועל ההתפתחויות החיוביות בתהליך הטיפול בעתיד בית הספר.
להלן עיקרי הסקירה של יריב ,שיובאו בהמשך לדיון ציבורי רחב ביד מרדכי ולאישור הקיבוץ:

רקע
בית ספר "חופים" הינו בית ספר המיועד לישובים יד מרדכי ,זיקים וכרמיה )אזור הרישום לבית הספר(,
סה"כ כ 90 -תלמידים .בנוסף לומדים בו עוד כ 50 -תלמידים משאר ישובי המועצה ועוד כ 120 -תלמידים
מאשקלון ,שדרות ומועצות מקומיות אחרות" .חופים" הוא בית ספר המוכר רשמית על ידי משרד החינוך,
אך נימצא בבעלות הקיבוץ .המשמעות היא כי כספי בית הספר ותקציביו הם באחריותו המוחלטת של
הקיבוץ.
עד שנת  ,2006חברי היישוב נתיב העשרה היו מביאים את ילדיהם ללמוד בבית הספר ,אך בעקבות שכר
הלימוד הגבוה ב"חופים" ,החליטו ההורים להוציא את ילדיהם ולהעבירם לבית ספר "ניצן" )בקיבוץ
ניצנים(.
המשמעות המיידית הייתה שפתחנו השנה רק כיתה א' אחת .עניין זה משמעותי ביותר היות והוא יוצר
מיד מגמה של הורדת בית הספר מ 12 -כיתות ל  6 -כיתות בלבד )עם ההתקדמות על ציר הזמן(.
בנוסף ,בשנים האחרונות סיים בית הספר בגרעון תקציבי של מעל  ₪ 300,000בכל שנה וכן יצר קושי
תזרימי רב לקהילה בגלל בעיות גביה והעברות כספים מהמועצה וגופים נוספים אל הקיבוץ.
עוד יש לציין כי בית הספר יושב במרכז היישוב ,בשטח "צהוב" )שטח פוטנציאלי למגורי בנים וחברים(.

דרך לפתרון
עם נתונים אלו התחלנו לבדוק אלטרנטיבות וחיפוש פתרונות לחיזוק וקיום בית הספר.
ראשית קיימנו דיונים עם הנהלת חופים במטרה לגבש דרכים לפתרון .המסקנה אליה הגענו הייתה כי
הפתרון היחיד הינו הפיכת בית הספר לבית ספר של המועצה האזורית .המשמעות העיקרית הינה העברת
אחריות תפעול בית הספר אל המועצה האזורית ,קרי :פתרונות מימון ,התמודדות עם בעיות התזרים,
מוטיבציה מוגברת לפתיחת אזורי הרישום ,הפניית תלמידי המועצה האזורית ל"חופים" ותמיכה כספית
בבית הספר.
בכל מהלך הדיונים נשמר העיקרון על פיו יש לשמור על אופיו וצביונו המיוחד של "חופים".
לאחר קיום עשרות שעות של ישיבות "גישוש וסיעור מוחות" עם הנהלת חופים ועם נציגי המועצה
האזורית במטרה ללמוד ולהבין את הנושא ,הגענו להסכמות עקרוניות ולבניית טיוטת תקציב לבית הספר
לשנת הלימוד הבאה.
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מהות ועקרונות טיוטת ההסכם
באחריות ההורים לממן נושאים חינוכיים פורמאליים ותוספות שונות .המועצה מצידה תממן את עלויות
הניהול ואחזקת בית הספר .לבית הספר תוקם מועצה ציבורית שבה יהיה נציג לכל אחד מהישובים
שיחליטו לשלוח את ילדיהם לבית הספר .עלות שכר הלימוד לתלמיד תעמוד על  ₪ 2,400לשנה )כיום
מדובר על עלות שכ"ל של למעלה מ.(₪ 5000 -
עקרונית ,אישרה המועצה את טיוטת התקציב וכן אישרה את העקרונות הנ"ל על פיהן יוכל בית ספר
"חופים" להפוך ולהיות בית ספר מועצתי כבר משנת הלימודים הבאה )תשס"ח(.

משרד החינוך בתמונה
בנוסף להסכמות העקרוניות בין הנהלת "חופים" לבין המועצה האזורית שיתפנו כמובן בנושא גם את
נציגי משרד החינוך .ביחד עם נציגי המועצה האזורית ובעזרתו האדיבה של ולוולה שור ,מזכיר התנועה
הקיבוצית ,פנינו למשרד החינוך כי יקים את בית הספר "חופים" מחדש ,לרבות מיגון לבית הספר ,בשטח
בית הספר "שקמה" .זאת בכפוף לפרסומים בנושא ולאישור עקרוני שהקיבוץ נתן לנושא )דף מזכירות מס'
.(15.2.07 980
יחד עם שמעון כהן ,ראש המועצה ,ועם ולוולה שור קיימנו פגישות חשובות עם שרת החינוך ,יולי תמיר
ועם ד"ר שי כנעני ,ראש יחידת הפיתוח של משרד החינוך ,במטרה לקבל את תמיכת המשרד למהלך
החשוב שיבטיח את עתידו של בית הספר.
הפגישות נשאו פרי ובפגישה האחרונה אישר משרד החינוך להקים את בית ספר "חופים" מחדש ,לרבות
מיגונו ,בשטח בית ספר "שקמה" ,כפי שאושר עקרונית על ידי הקיבוץ בתאריך ) .10.3.07במהלך השבוע
האחרון קבע בג"צ כי הממשלה חייבת למגן באופן מלא את בתי הספר ביישובי "עוטף עזה" ומכאן
שההסכמות העקרוניות עם משרד החינוך מקבלות משנה תוקף(.
בפועל התקבלה החלטה עקרונית להקים בית ספר יסודי )"חופים"( עם  12כיתות .בשלב א' יוקמו  6כיתות
אלא אם נוכיח כי לבית הספר יכולת למלא מראש  12כיתות שיורכבו מתלמידי המועצה ) 41תלמידים
בשכבה( .לצורך כך פנינו לקיבוץ גברעם על מנת שישלחו את ילדיהם לבית ספר "חופים" במקום לבית
הספר היסודי בשער הנגב .התקיימו מספר מפגשים עם נציגי גברעם ,לרבות עם נציגי ההורים ועם
מנהלות בתי הספר והמועצה .סוכם כי ב 6 -השנים הקרובות המועצה תאפשר הסעות לשני בתי הספר
)"חופים" ו"ניצן"( ולמעשה כל הורה יוכל להחליט היכן ילמדו ילדיו .בתום  6שנים יתקיימו הסעות רק
לבית ספר חופים )כל ילדי גברעם יופנו לחופים(.
אנו עמלים כעת על שיווק בית הספר "חופים" גם בישובים נתיב העשרה ובת הדר ,ומקווים כי נעמוד
במשימה למלא  2כיתות א' לשנת הלימודים הבאה.
--------------------------------------

עמדת המזכירות בנדון:
•
•
•

•
•

המזכירות מברכת על ההתפתחויות החיוביות בנוגע לעתיד בית הספר "חופים".
המזכירות רואה במהלך אלטרנטיבה ריאלית להמשך שרידותו וקיומו של בית הספר "חופים".
המזכירות רואה בהסכמות העקרוניות שהושגו עם משרד החינוך והמועצה המקומית הזדמנות
חשובה ויוצאת דופן לקבע ולעגן למשך שנים ארוכות מוסדות חינוך איכותיים וברי קיימא בקיבוץ
יד מרדכי.
המזכירות רואה ביצירת קריית חינוך ביד מרדכי )בית ספר יסודי "חופים" בסמוך לבית ספר תיכון
"שקמה"( מנוף צמיחה משמעותי להתפתחות ולחיזוק היישוב.
המזכירות מברכת על אופן הטיפול בנושא והיא תביא את הסיכומים העקרוניים שהושגו בין יד
מרדכי והנהלת חופים לבין המועצה האזורית ומשרד החינוך לדיון ציבורי רחב ולאישור

הקיבוץ בקלפי.
בעניין זה יהיה על הקיבוץ לקבל שתי החלטות עיקריות:
 .1אישור על העברת בית ספר "חופים" לניהול המועצה.
 .2אישור הקמתו של בית ספר "חופים" ממוגן בשטח בית הספר "שקמה".
• המועד לדיון בנושא ייקבע בהמשך ויפורסם לציבור.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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דיווחים ועדכונים
צוות היגוי אורחות החיים – עדכון
השבוע הסתיימה העבודה המקצועית על "המודל הכלכלי" שיעמוד בבסיס ההצעה לשינוי אורחות החיים
ביד מרדכי )ייתכנות כלכלית למודל "עצמאות ושותפות חדשה" ביד מרדכי( .את ההצעה ל"מודל הכלכלי"
גיבש מטעם צוות ההיגוי צוות מצומצם ומקצועי יחד עם רו"ח דני שויער )משרד רו"ח עובד – גובי(.
במהלך החודש הקרוב ,יוני  ,07צפוי צוות ההיגוי לאשר את הצעת "המודל הכלכלי" ולבצע באמצעותו
מספר התאמות נדרשות בחוברת השינוי שהוכנה על ידו.
עם סיום הכנת חוברת השינוי ,לרבות הגדרת גובה הפנסיה וסעיפי המס ,תוגש ותוצג לציבור החברים
הצעת השינוי באופן ברור ומפורט .פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

פגישה עם שר הפנים  -עדכון
ערב חג השבועות נפגשנו עם שר הפנים רוני בראון ,שנוכח המצב הביטחוני הגיע לחזק את ישובי
המועצה בעוטף עזה .הפגישה נערכה בקיבוץ זיקים ונכחו בה גם שמעון כהן ,ראש המועצה האזורית,
ונציגי הישובים זיקים ,כרמיה ונתיב העשרה .במהלך הפגישה הנחה השר את נציגי משרדו לקצר הליכי
בירוקרטיה בכל הנוגע להחלטות על מענקים והטבות המגיעים כדין לישובי העוטף .בנוסף ,בישר לנו השר
 150,ש"ח לחידוש תשתיות בקיבוץ שיוזרם אלינו דרך צינורות המועצה.
במהלך הפגישה על מענק של 150,000
השר ביקש מהנוכחים להעביר לחברים ביישובים את הערכת ממשלת ישראל על עמידתם האיתנה מול
האיום הביטחוני מכיוון רצועת עזה.
נמסר על ידי יריב קלרמן ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________

ועדת בקורת – עדכון
המבקר ,אלחנן ורדי ,הגיש לוועדה דו"ח ביקורת בנושא תהליכי השיוך בקיבוץ .הועדה תיפגש עם חברי
המזכירות לשם מסירת הדו"ח ולקביעת דרכי הטיפול בהמלצותיו .תאריך הפגישה כבר נקבע .הדו"ח יובא
במלואו לשיחת הקיבוץ ויהיה זמין לעיון חברי הקיבוץ לאחר שהמזכירות והועדה יגבשו דרכי הטיפול
בהמלצות.
נמסר על ידי גיל דגני
__________________________________________________________________________

גנבות!!!
לפני כחודש ימים נגנבו שני "מתנפחים" מאולם הספורט .למזלנו הטוב ערנותו של עידו דביר הביאה
לתפיסתו של הגנב ,נהג הסעות של בית הספר לכדורסל .המשטרה הצליחה לתפוס את הגנב ואף החזירה
אלינו את שני המתנפחים שנגנבו .אנו למדים מאירוע זה שרק ערנות של תושבי וחברי הקיבוץ יכולה
להביא לתפיסת הגנבים .בכל תנועה של מכוניות ליד האולם או בכל מקום אחר בקיבוץ אנא גלו ערנות
והתעניינו במעשיהם של גורמים חשודים .אנו רוצים להודות לחיים מזר ,אורי שרון ולמשטרת שדרות על
הטיפול בפרשה ,וכמובן לעידו דביר שבלעדיו לא היה לנו קצה חוט להגיע לפתרונה.
בברכה ,נאווה גל ,בשם צוות אולם הספורט
__________________________________________________________________________

יש תמורה בעד האגרה
 .1טיול פנסיונרים
לפני  4חודשים יצאו גמלאי הקיבוץ לטיול פנסיונרים בירושלים ,כולל מספר לילות בבית מלון .בתקופה
הקרובה ,ייצאו  10חברים נוספים לטיול נוסף בירושלים ,כולל  4ימים בבית מלון .הנסיעה מאורגנת על ידי
"מרכז יום לקשיש" במועצה וממומנת מכספי "עוטף עזה" .נאחל לחברים שנוסעים הנאה מרובה לפחות
כמו לאלו שיצאו בטיול הראשון .הפעילות מאורגנת על ידי ענת רייס.
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 .2מרכז יום לקשיש במועצה
במועצה פועל מרכז יום לקשיש  5ימים בשבוע ,בין השעות .08.00-14.00
לצערנו ,השם "מרכז יום לקשיש" מרתיע חברים מלהשתתף בפעילויות המרובות שמתקיימות בו .במרכז
מספר רב של חדרים ומתאפשרת בו פעילות לגילאי  .+ 60כיום נהנים בין  40ל 70 -מתושבי המועצה
משרותי המרכז .עבור המעוניינים להשתתף בפעילויות ,מופעל מערך היסעים שלוקח ומחזיר את החבר
לביתו .במקום מקבלים ארוחת בוקר" ,ארוחת עשר" וארוחת צהריים .הזמן שנותר בין הארוחות ,מוקדש
לפעילויות ,הכוללות :הרצאות ,טיולים ,ספורט ,חוגים ,מחשבים ועוד .הפעילויות מותאמות לגיל
ולבקשות המשתתפים .לידיעת המעוניינים ,ניתן לבקש קיום חוגים והעשרה ספציפיים ,כולל לימודי
מחשב וכל דבר אחר שמעניין אתכם.
עלות ליום הגעה אחד הינו  20ש"ח )המחיר מסובסד ע"י המועצה( והוא כולל טיולים והעשרה )משלמים
רק כשמגיעים(.
מנהלת המרכז ,שרה פולק ,מזמינה את כל החברים שמעוניינים להגיע ליום ניסיון על חשבון המרכז.
אנא פנו לענת רייס לתיאום הגעה מרוכזת של כל החברים המעוניינים להתנסות בפעילות זו על חשבון
המרכז.

 .3פרויקט יובלים
כרמלה מהמועצה האזורית מבצעת 'קאמבק' של תוכנית "יובלים" ,שבעבר התקיימה עבור גילאי .+50
לאחר פניות רבות של תושבי המועצה האזורית ,אושרה חזרתה לפעילות של התוכנית ,אחת לשבועיים
בימי ראשון .לפרטים נוספים אנא פנו לענת רייס.
•
•

תודה לענת רייס על התמדתה ותמיכתה הרבה בגילאי הזהב.
הבנים מבקשים להזכיר לכל הסבים לא למלא את כל היומן ולהשאיר זמן איכות עם הנכדים...

נמסר על ידי יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

רסיסי היסטוריה
בשבועות האחרונים הלכו לעולמם ,לאחר מחלה קשה ,שני אישים שהיו קשורים לקרבות ביד מרדכי
בתש"ח וכן לאירועים היסטוריים באזור שלנו.
הראשון הוא תת אלוף במיל' יואל בן פורת – אבי תורת ההתרעה של קהילת המודיעין ומייסד "השופר",
יחידת מודיעין עילית שלימים הפכה ליחידה " "8200המיתולוגית .על הקשר שלו לקיבוץ בדף מפורט נפרד.
השני הוא אהרונצ'יק יואלי )שניאורסון( ,נצר למייסד תנועת חב"ד ,רבי שניאור זלמן מלאדי ,שהיה
מטייסיו הראשונים של חיל האוויר הישראלי .יואלי לחם בצפון במסגרת הגדוד השני של חטיבת יפתח,
פלמ"ח .הגיע לאזור יד מרדכי במסגרת אותו גדוד שתקף את המצרים מול בית חנון )טריז בית חנון( והיה
בין הלוחמים הראשונים שנכנסו ליד מרדכי עם נסיגת הצבא המצרי מהאזור .יואלי היה חבר גרעין קיבוץ
ארז ובין מקימי הקיבוץ .בתום מלחמת העצמאות התגייס לחיל האוויר והיה הטייס שהפיל תוך דקות
ספורות שני מטוסים מצריים מעל לקיבוץ בסתיו  .1955על כך קיבל ציון לשבח.
דפים מפורטים על פועלם של שני האישים הקשורים להיסטוריה של יד מרדכי נמצאים לרשות החברים
המתעניינים בחדר הדואר )בסמוך לתאי הדואר(.
נמסר על ידי אילן מאירי
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
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