קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1100
25.9.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 21.9.09
נכחו בישיבה :מאיר שגיא ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,גלעד בארי ,יריב
קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1שדרוג אתר האינטרנט של יד מרדכי
השתתפו בדיון :אלון דגן ,רונית שוורץ ,ישראל רפפורט – חברת 'מגוון' )חברה הבונה אתרים באינטרנט(.

א .רקע:
אתר האינטרנט הנוכחי של הקיבוץ הינו אתר מיושן ולא מעודכן .מוצע כעת לבנות אתר חדש לקיבוץ
אשר יכלול כלים אינטרנטיים מעודכנים לניהול קהילת יד מרדכי .האתר ייבנה באמצעות חברת 'מגוון',
ינוהל באחריות ענף התקשורת ותמונה לו ועדת היגוי שתפקח על תכניו.
לישיבת המזכירות הנוכחית קדמו דיונים פנימיים בהם השתתפו נציגי ענף התקשורת ונציגי ההנהלה.
סיכומי הדיונים גובשו לידי הצעה אחת המובאת כאן להלן.

ב .אינטרנט כמנוף קהילתי
בשנים האחרונות הפך האינטרנט לכלי בסיסי בחיי היומיום שלנו כאנשים פרטיים וכחברים בקהילה.
מעבר לשימוש האישי ,טכנולוגיות המידע של היום פותחות בפני הקהילה הזדמנות להרחיב את מעגל
השותפים והמעורבים במידע ובאחריות.
האפשרויות מגוונות והכלים רבים ,לכן חשוב מאוד לנתח את הצרכים של הקהילה ולהגדיר באופן ברור
אילו מטרות האתר אמור לשרת .כל קהילה היא ייחודית והאתר צריך לשקף זאת הן באופי המידע המוצג
בו והן בכלים שמופעלים בו.
מוצע שהאתר הקהילתי יחולק לאזור פנימי ,לחברי הקהילה בלבד ,ולאזור חיצוני הפונה לקהל הרחב.
האיזון והיחסים בין שני החלקים ייקבע בהתאם ליעדי האתר ולצרכי הקהילה.

ג .מטרות ויעדים
שיקוף והפצת מידע
אתר קהילתי פעיל מאפשר הפצת מידע קהילתי מעמיק לחברי הקהילה .ניתן להפיץ באמצעותו מידע
מגוון באמצעים שונים ,כגון :העברת מידע בתפוצה רחבה )שליחה אוטומטית( ,ניוזלטר )למעוניינים(,
רשימות תפוצה ועוד .ניתן לנהל בו מדורים מוגנים בסיסמא לשם הפצת מידע פנימי.
באמצעות האתר המידע הופך נגיש וקל למציאה.
שירותים מקוונים
אתר הקיבוץ עשוי להקל בכל הנוגע לפניות לקבלת שירותים ולניצול משאבים קהילתיים )קריאות שרות
בקהילה ,סידור רכב וכיו"ב(.
רב שיח
האתר יכול להפוך לזירת שיח בה חברי הקהילה מקיימים דיאלוג שוטף באמצעות פורומים ותגובות
).(Talkback
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תיעוד
האתר מהווה פלטפורמה לתיעוד החוויות המשותפות של הקהילה ,הזמנה להשתתפות באירועים וחגים,
פרסום תמונות וקליפים של חגי הקיבוץ ,אירועי התרבות ,תמונות פרטיות של חברים וילדים וכו'.
בנוסף ,האתר מיועד לשרת את מכלול ההנצחה של הקיבוץ.
שיווק ,מיתוג ,ומראה לעולם החיצוני
לאתר מעודכן ודינאמי תפקיד חשוב בהצגת יד מרדכי כלפי חוץ .באמצעות האתר יוכל הציבור הרחב
)חיצוני לקיבוץ( להכיר ולהיחשף לפעילויות המתרחשות ביד מרדכי )אתרי תיירות והנצחה ,שרותי קהילה
ועסקים המופנים לקהל הרחב ,ועוד(.

ד .אפיון הכלים המוצעים באתר:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כלים לאכסון ואחזור מסמכים :דפי מזכירות ,תקנונים ,החלטות וכיו"ב .יהיו נגישים לציבור
בלחיצת עכבר.
כלים לתקשורת קהילתית :תקשורת אימייל דרך האתר ,קבוצות דיון ,לוח מודעות.
כלים לפרסום עסקים קטנים :בניית דפי מידע על שירותים שונים.
אכסון ארכיון דיגיטאלי :אכסון מסמכים ,תמונות וסרטים לצורך צפייה חופשית.
בניית פינת הנצחה לחללי מלחמות ישראל ונפגעי פעולות איבה וכן לחברים שנפטרו.
ספר כתובות ,אי-מיילים ,טלפונים.
חידושים ועדכונים לחברים .האתר שולח עדכון על כל שינוי באתר לפי בחירת הגולש.
מנוע חיפוש למציאת חומר מאוכסן באתר.
כלי להזמנת רכבי קהילה ולפתיחת קריאות לענפי שירות.
האתר ניתן לצפייה גם לחברים בלבד )מוגן על ידי סיסמא אישית לכל חבר( וגם לקהל הרחב
בחלקים הרלבנטיים.

ה .עלויות הקמת האתר והטמעת המערכת לשנה ראשונה:
•
•
•

 ₪ 6000הוצאות הקמה חד פעמיות  +עלות עבודה לשנה אחת ,עד רבע משרה ,להטמעת
המערכת .לאחר שנה ינוהל האתר על ידי בעל תפקיד או בהתנדבות.
עלויות שוטפות :דמי מינוי לאתר  ₪ 800-1000לחודש )משולמים לחברת מגוון על שדרוג מתמיד
ואחזקת המערכת(.
ענפים  /עסקים קטנים  /יזמויות שיהיו המעוניינים לפרסם באתר יוכלו לעשות זאת בתשלום
ועל בסיס מסחרי )תעריפי הפרסום ייקבעו על ידי צוות ההיגוי שייבחר לניהול האתר(.

ו .עיקרי הדיון והחלטה
ו .1.הדיון לווה בתצוגה חיה של אתר אינטרנט לדוגמא ובדברי הסבר של ישראל רפפורט מחברת מגוון,
וכלל את כל המרכיבים והאלמנטים שהוצגו לעיל.
ו .2.חברי המזכירות התרשמו מהפוטנציאל ומהיכולות הגלומים באתר האינטרנט הקיבוצי כפי שמוצע על
ידי חברת מגוון.
ו .3.הובהר כי אתר האינטרנט הנוכחי של הקיבוץ אינו מכיל מספיק כלים ויישומים טכנולוגיים בכדי
להשיג את המטרות והיעדים שהוצגו לעיל.
ו .4.יוקם צוות היגוי שיקבע את מדיניות האתר ואת כיווני הפיתוח הרצויים אחת לתקופה.
ו .5.חברי המזכירות אישרו בפה מלא את ההצעה לשדרוג אתר האינטרנט של הקיבוץ ואיחלו הצלחה
לצוות התקשורת בהכנות להעלאת האתר לאוויר.

 .2צוות קשר לאוכלוסיית הבנים מסיום י"ב ועד שחרור מצה"ל/שרות לאומי
השתתף בדיון :עמי וולקוביץ'.

א .רקע
בפגישות שנערכו לאחרונה בהשתתפות נציגי ההנהלה ,נציגי ועדת בנים ,הורי בנים שסיימו י"ב  /י"ג /
חיילים ,והבנים בקבוצת אוכלוסיה זו ,עלו מספר נקודות למחשבה ,בעקבותיהם גובשה הצעה להקים
'צוות קשר'.
להלן עיקר הנקודות שעלו בפגישות ושהוצגו בישיבה הנוכחית על ידי עמי וולקוביץ':
 תקופת הזמן מסיום י"ב ועד סיום שרות צבאי/שרות לאומי מתאפיינת בכניסה ויציאה של הבנים
מהמסגרות השונות .בנוסף ,במרבית המקרים המסגרות בהם משתלבים הבנים )י"ג ,צבא( אינן
מאפשרות להם להתפרנס ולהתנהל באופן חופשי ,ופועלם בתקופה זו הינו בעיקר התנדבותי.
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הקשר של הקיבוץ עם הבנים מסיום י"ב ועד השחרור מצה"ל לא מספק .יש חשיבות לייעד אדם
או צוות חברים שיתמקדו במתן מענה לצורכי הבנים המשתייכים לקבוצה זו ,ויעניקו להם ליווי
צמוד ואוהד עד כמה שניתן.
קיימת תחושה שעל הקיבוץ לחזק את הקשר עם קבוצת בנים זו על מנת שירגישו שייכות ורצון
להמשיך ולהשתלב בקיבוץ גם לאחר סיום המסגרות הטרום צבאיות והצבאיות.

ב .הצעה לייסוד 'צוות קשר'
ב .1.כללי

א .צוות קשר הינו חלק אינטגרלי מוועדת בנים.
ב .צוות קשר הינו אחד משני צוותי עבודה של ועדת בנים.
ג .צוות קשר אחראי לטפל באוכלוסיית הבנים בגילאי סיום י"ב ועד סיום שרות צבאי/שרות לאומי) .צוות
עבודה שני של ועדת בנים אחראי לטפל באוכלוסיית הבנים מסיום שרות צבאי/שרות לאומי ועד בכלל(.
ב .2.מטרות צוות קשר
א .לקיים קשר חם ,אוהד ,ענייני ובונה בין הבנים לבין הקיבוץ.
ב .להוות גוף מסייע ותומך לבנים מסיימי י"ב  /י"ג  /קד"צ  /שרות לאומי  /שרות צבאי במגע מול מוסדות
ובעלי תפקידים בקיבוץ.
ג .להוות כתובת וממשק מקשר בין הבנים לבין הקיבוץ בתחומים כלליים ,קהילתיים ,אישיים וכו'.
ב .3.תפקידי צוות קשר
א .ריכוז אינפורמציה רלוונטית )חובות ,זכויות ,זכאויות ,הטבות וכיו"ב( והעברתה לבנים.
ב .קיום פגישות ושיחות כלליות עם הבנים אחת לתקופה ,ובעיקר לפני תחילת מסגרות חדשות )לקראת
סיום י"ב ,לקראת י"ג ,לקראת גיוס לצה"ל(.
ג .בניית תוכנית עבודה שנתית והוצאתה לפועל ,בתיאום עם ועדת בנים ותקציבה.
ד .ריכוז פניות הבנים בתחומי דיור ,וניהולן מול ענף השכרת דירות.
ה .מענה וטיפול בפניות הבנים בתחומים השונים.
ו .סנכרון פעילות 'צוות קשר' עם ועדת בנים.
ב .4.סמכויות
הפעלת הצוות וקיום תוכנית העבודה השנתית  -בהתאם לתקציב שאושר על ידי ועדת בנים.
ב .5.הרכב הצוות )כולם בהתנדבות(
יפעת הררי ואורלי סיגלמן )מרכזות( .עמי וולקוביץ ,חנה ישראלי ,בת שבע שוורץ ,עדנה דגן ,נאווה גל.
ב .6.משך כהונת הצוות
 3שנים.

ג .עיקרי הדיון במזכירות




ההצעה לקיום צוות קשר מבורכת מאד .היא גם עשויה להוות פתרון אפקטיבי בחיזוק הקשר עם
הבנים ובמתן מענה לצורכיהם המשתנים בתקופה שמסיום י"ב ועד שחרור מצה"ל/שרות לאומי.
מטרות הצוות בהחלט ראויות .לגיטימי שהורי הבנים מתנדבים לקחת חלק פעיל ומרכזי בצוות.
יחד עם זאת יש חשיבות ליצירת המשכיות לפעילות הצוות לאורך זמן ,תוך הימנעות מסיטואציה
בה חברי הצוות מתחלפים בתדירות גבוהה.
חשוב שהצוות יעבוד באופן אובייקטיבי ,אל מול החלטות הקיבוץ ובסנכרון מלא עם ועדת בנים,
תוך מתן מענה לכלל הבנים המשתייכים לקבוצות הגיל הרלוונטיות.

ד .סיכום והחלטה
ד .1.המזכירות מאשרת את ההצעה לייסוד צוות קשר בהתאם למתווה המוצע לעיל .חברים נוספים
המעוניינים להצטרף להרכב הצוות המוצע מתבקשים לפנות לאחד מחברי ועדת מינויים )זהבה קלרמן,
מרים )בקר( כהן ,דני שני(.
ד .2.המזכירות מברכת את וועדת בנים ואת צוות הקשר המתהווה  -על היוזמה ורוח ההתנדבות.
ד .3.המזכירות מקווה ומצפה שבאמצעות פעילות וועדת בנים וצוות הקשר תשתפר הרגשת הבנים
וההורים בכל הקשור למענה לצורכיהם המשתנים ולהרגשת הבית בקהילה ובקיבוץ.
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 .3איוש צוות מש"א – דיון שני בנושא
בדיון הראשון )ד.מ (14.8.09 ,1095 .שקיימה המזכירות בנושא תואר כי לפני כשלוש שנים נוסד צוות מש"א
במתכונתו הנוכחית .הרכב הצוות כולל את מנהל מש"א ,מנהל הקהילה ,מרכז המשק וארבעה נציגי ציבור
)עפרה הלפרין ,הגר וינר ,שלוית קראוס ומיכל ארדנינג(.
בתום שלוש שנות פעילות של ההרכב הנוכחי ,ובהתאם לנוהלי הקיבוץ ,עולה הצורך לאפשר לחברים
להתמנות כנציגי ציבור לצוות.
המזכירות רואה חשיבות רבה בהמשך קיום הצוות ובפועלו ,עם דגש על אפשרויות הסיוע והתמיכה
שבסמכותו להציע לחברים בתחומי העבודה והפרנסה.
עיקר פעילות הצוות:
 טיפול בפניות חברים המתקשים במציאת עבודה.
 טיפול בפניות חברים לביצוע הסבה מקצועית  /הכשרה מקצועית – בכפוף לתקציב ולקריטריונים
ברורים.
 טיפול בנושאים שוטפים כגון :הטמעת תוכנת נוכחות ,טיפול במכרזים ,טיפול בנושאי המשכור,
ועוד.
המזכירות תומכת בהחלפה חלקית של נציגי הציבור היושבים בצוות ,מתוך הרציונאל שיש חשיבות
להמשכיות עבודתו השוטפת .כמו כן ,המזכירות תומכת בגישה שהצוות לא יהיה ממסדי לחלוטין ולכן יש
חשיבות למשקל נציגי הציבור שבו.
בהמשך לפרסום קודם בנושא ,ולפניות חברים לוועדת מינויים ,התגבש ההרכב הבא של נציגי הציבור
)שיצטרפו/ימשיכו לכהן בצוות מש"א ,הכולל גם את מנהל מש"א )מרכז( ,מנהל קהילה ומרכז משק(:
עפרה הלפרין ,מיכל ארדנינג ,חנה שני ,דרורה לבנון ואורלי סיגלמן.
המזכירות מברכת בהצלחה את נציגות הציבור המשיכות והמצטרפות ,וכן מודה לשלוית קראוס ולהגר
וינר על פעילותן הברוכה בצוות מש"א בשנים האחרונות.
המזכירות מודה לועדת מינויים על טיפולה בנושא.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

שר"פ ביום כיפור  -עדכון
 .1ביום כיפור הבא עלינו לטובה )יום א' (27.9.09 ,יעניק המוקד לחברים שרות רפואת חירום בלבד.
 .2המוקד לא יעניק ייעוץ טלפוני עם רופא ,ולא יבוצעו ביקורי בית על ידי רופא.
 .3שרותי החרום יינתנו החל משעתיים לפני כניסת החג ועד שעתיים לאחר יציאתו.
נמסר על ידי ניצה רינת
__________________________________________________________________________

תודות – ראש השנה
ברכות חמות לצוות ראש השנה על הפקת מסיבת החג ואירועיו ,ועל פתיחה
מוצלחת ונעימה של חגי תש"ע !!

תודות לחברי הצוות ולכל מי שנרתם וסייע להפקת החג:
לצוות החג :פז רייזל )מרכז( ,רונית שוורץ ,זהבה קרלינסקי ,אורלי סיגלמן ,נעמי ציון ,דנית לוי ,בלה שני,
עידו מן ,הילל ופמי שיפמן.
לטובה פרידמן וענת רייס – על ארגון התמונות לחג.
לגבי וולקוביץ ושפרה שכטר – על ארגון הכיבוד והמזון.
ליואל שטיין ונערי המוסד – על החשמל והתאורה .לשולמית רייזל – על ארגון ואירוח באולם הכנסים.
לאיירין פרל – על סידור הפרחים .לדינה סטולר וגבי וולקוביץ  -על ארגון התערוכה.
תודה לכל הקריינים ,הזמרים ,המופיעים ,ולכל אלה שהופיעו ,עזרו ,סייעו ותרמו ממרצם ומחינם למסיבה
ולפעילויות החג.
היה כייף גדול!!
להתראות עם כולכם גם בשנה הבאה!..
__________________________________________________________________________
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פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
 .1צוות ההיגוי של פרויקט השיוך והצמיחה עדכן את לוח הזמנים של הפרויקט כולו.
גישת קביעת לוח הזמנים במחצית  2008נועדה להמריץ את הצוות בפעולותיו למען השגת מטרות
הפרויקט ,אך המציאות לפעמים גוברת ולכן עלה הצורך לעדכן בנושא זה.
 .2לוח הזמנים המעודכן נשלח היום ,25.9.09 ,באי מייל חברים בטבלת אקסל .לטבלה שתי לשוניות:
האחת מציגה את הלו"ז החדש ,השניה מציגה את הלו"ז שפורסם במחצית .2008
חברים המעוניינים לקבל את הטבלה לתא הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשלוית קראוס בטלפון 08-
 6720615או במייל .slavit@yadmor.co.il
 .3לוח הזמנים מחולק לשלוש קטגוריות עיקריות :שיוך דירות ,שיוך נכסים וצמיחה דמוגרפית ,ולמספר
קטגוריות משנה נוספות .חלק מהמשימות המשובצות בלו"ז המוצע תלויות בגמר ביצוע משימות קודמות
ולכן מופיעות לכאורה באיחור ביחס למשימות אחרות.
 .4צוות ההיגוי ממשיך לקדם את מטרות שלושת ענפי הפרויקט תוך התמקדות ברבעון הקרוב בהכנות
מפורטות לקליטת חברים חדשים ליד מרדכי:
א .טיפול בהסתייגויות למסמך העקרונות ,קביעת מעמד המצטרפים ,השלמת מרכיבי התמונה הכלכלית
בהיבט הנקלטים והקיבוץ :גובה דמי הצטרפות ,עומק השותפות בנכסים ,גיבוש סל השירותים לנקלט
ובניית מערכת המיסוי שתיגזר ממנו ,עלויות הפיתוח והתשתיות של מתחמי הקליטה החדשים ,ועוד.
ב .השלמת תוכניות בינוי למתחמי קליטה )כולל :בניית תקנון בניה ,קובץ הנחיות אדריכליות ,קביעת מודל
הבניה )בנה ביתך /בניה מרוכזת(.
ג .ייסוד ועדת קבלה )אחראית על מיון המועמדים עד קבלתם כחברים בקלפי( ורענון ועדת קליטה
)אחראית על הקשר עם הנקלטים אחרי קבלתם לחברות(  -וקביעת נוהלי עבודתן.
 .5עדכונים נוספים יפורטו במהלך התקופה הקרובה באמצעות דפי המזכירות ובשיחות קיבוץ ייעודיות.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

בוקר של לימוד
ביום כיפור ,יום ב' 28 ,בספטמבר ,במועדון לחבר ליד המוזיאון
בנושא:

אדם לאדם – אדם!
09.15
09.30
09.40
10.20
11.00
11.20
12.00

התכנסות
פתיחה מוסיקלית  -שרון לבנון
עבדות  -גיל דגני
 8מעלות בצדקה -הרמב"מ  -חנה סגל
"האומנם עוד יבואו ימים?"  -מאיה מורן
מצוות שבין אדם לחברו  -עופרה הלפרין
סיום מוסיקלי

הציבור מוזמן
בברכה ,חנה ומשה סוקר

__________________________________________________________________________

לכולם שלום,
המחסום החדש שליד ביתו
של יואל שטיין ניתן
לפתיחה ידנית באמצעות
מתג הממוקם על צידו
עמוד
של
החיצוני
המחסום.
נמסר על ידי ניצה רינת

מילה טובה

למיקי קציר
על הפניית תשומת ליבה של ועדת ביטחון לרעיון
יישומי לשדרוג מערכת האבטחה של הקיבוץ!
חשובה
ביטחון
בנושאי
החברים
מעורבות
ומועילה!
בברכה,
עמי וולקוביץ ומיכה רגב  -ביטחון יד מרדכי
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פרומקה הלפמן סיימה עבודתה רבת השנים במכוורת יד מרדכי – שטראוס
)ממלכה( ,להלן דברי הפרידה שנשאו לכבודה עובדי הממלכה:
פרומקה היקרה,
קצת מוזר לי לעמוד כאן ולברך אותך על שנים של עשייה במכוורת יד מרדכי .כיצד אני ,בחור
צעיר שנמצא פה רק  14שנה ,יכול לברך אותך במרום גילך והעשייה הגדולה שעשית וחווית
במכוורת בפרט ובקיבוץ יד מרדכי בכלל.
אני זוכר שהגעתי לעבוד במכוורת לפני  14שנה בערך .את כבר היית כאן בקריירה שנייה ,אחרי 40
שנה כאחות הקיבוץ .כבר לא היית ילדה ,לפי החישוב שלי בת  ,80וכבר אז נראית לי פלא .אישה
בת שמונים מגיעה כל יום לעבודה ועוד על אופניים! והשנים חלפו ואת המשכת להגיע לעבודה
בהתמדה ובנחישות לעשייה .כל יום עבודה היה חשוב מבחינתך .ובימים שהיית צריכה להישאר בבית
מאיזו שהיא סיבה ,מרים בתך סיפרה לי שהפכת מייד לחולה .תמיד עשית מה שביכולתך לעשות,
העיקר לתרום .בהתחלה זה היה באולם היצור ליד מכונת מזיגה ידנית ,אחר כך בבניית חבילות שי
ובהמשך בחדר הגימורים בתמיכה לאולם היצור .ככל שהשנים עברו כל הסביבה כבר הבינה שאת
פלא .כל צוות צילום שהגיע למפעל לא יכול היה לפסוח על התופעה וכך הפכת לאייטם תקשורתי
קבוע .והשנים המשיכו לחלוף ,ואת כבר עברת את גיל  90והמשכת להגיע לעבודה ,ועדיין כל בוקר
באופניים!
עכשיו ,בגיל  94הגיע הזמן לנוח קצת ,ליהנות מעשייה של כמעט מאה ,ליהנות מהמשפחה ,מהנכדים
ומהמקום הנפלא הזה ,שנקרא יד מרדכי ,שהיית אבן יסוד ביצירתו.
על כל זה תודתנו .אנו מסירים את הכובע על עשרות שנים של עשייה,
ומקווים שנדבק בנו משהו מרוח העשייה ,היצירה ,ההתמדה ואהבה שלך למקום.
אמיר דבורה וכל צוות מכוורת יד מרדכי
__________________________________________________________________________

ברכות ויישר כוח

להדר )אבני( ניר ,בתם של לאה ואברמי -
על קבלת

תואר דוקטור לכימיה
מטעם טכניון חיפה!

יישר כוח והמשך הצלחה במחקר ובעשייה
בתחום!
מכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום וגמר חתימה טובה לכל בית יד מרדכי !
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