קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1139
8.10.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים *איחולים ומז"ט

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

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 20.9.10
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן,
אופיר לבנה.

 .1תהליך להתמודדות בנושא מניעת תקיפה  /ניצול  /הטרדה מינית בקהילת יד מרדכי
השתתפה בדיון :חנה מורג

א .רקע
הדיון במניעת הטרדות מיניות עלה לדיון במזכירות לפני כשלוש שנים ,כחלק מהצורך להתמודד עם
חשיבותו של הנושא וכחלק מהחובה למלא אחר הוראות החוק למניעת הטרדה מינית ).(1998
בהמשך לדיון דאז ולהוראות החוק ,מונתה חנה מורג על ידי המזכירות לתפקיד "ממונה למניעת הטרדות"
ביד מרדכי .חנה עברה קורס ייעודי בנושא ומאז משרתת בהתנדבות בתפקיד.
במסגרת פעילותה יזמה חנה דיון נוסף בנושא במטרה להביא ליצירת תהליך למידה והתמודדות עם
התחום ולהגברת המודעות כלפיו.

ב .הצעה קונקרטית לתהליך התמודדות בנושא מניעת תקיפה  /ניצול  /הטרדה מינית בקהילת יד
מרדכי
ההצעה גובשה ונוסחה על ידי חנה מורג וליאור גל כהן* ,לאחר שיתוף והתייעצות עם בעלי תפקידים
בקיבוץ בתחומים הרלוונטיים )ניצה רינת ,הגר ויינר ,אבישי לבנה ,לירז ארדנינג ,פז רייזל ,גלעד בארי,
יריב קלרמן ואופיר לבנה(.
הטרדה מינית קיימת בכל סוגי האוכלוסייה ,ההתמודדות עימה אינה פשוטה ,ובקרב קהילות מורכבות
כקיבוץ ההתמודדות מורכבת אף יותר .מטרת התוכנית להגיע לכלל מעגלי האוכלוסייה ,תוך מתן הכוונה
ודגשים ספציפיים לכל קבוצה וסקטור.

התהליך המוצע:
 יום ג' ,2/11/10 ,בשעה  ,20:30בחדר האוכל
פתיחת התהליך  -הרצאת מבוא לכלל חברי ותושבי הקהילה :הכרות עם החוק 'למניעת הטרדה מינית'.
ההרצאה תכלול הקרנת סרט בנושא.
ההרצאה מיועדת גם לעובדים שכירים בקהילה ובמשק.
 יום ג' ,9/11/10 ,במועדון לחבר
סדנאות ייעודיות לשני מגזרים בקהילה –
בשעה 18:00
לבעלי תפקידים ,חברי מזכירות ,רכזי ענפים ,מנהלי פעילויות ואנשי טיפול– הכרות עומק עם החוק
והנושא ,והבניית תהליך התערבות עתידי לטיפול במקרים של הטרדה  /ניצול מיני.
בשעה 20:30
סדנא ייעודית לצוותי חינוך בגילאים שונים –אלימות מינית כלפי ובין ילדים.
המטרה :להכיר ,להבין ולאתר דרכי זיהוי ,דרכי התמודדות ואפשרויות מניעה.
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סדנאות ייעודיות )פרטים לגבי מועדים ומיקום יפורסמו בהמשך(

סדנא ייעודית להורים – איך לדבר עם ילדינו על הנושא ולשמור עליהם מפני ניצול מיני? מפתחות זיהוי
ודרכי התמודדות.
סדנאות ייעודיות לבני נוער  /נערים ' -אלימות מינית' – מה זה ומה אנחנו חושבים על זה? מין או
אלימות מינית – מה ההבדל? חיזורים ,התחלות ,אורות אדומים ,סודות  -מה עושים איתם? לחץ חברתי
ואלימות קבוצתית ,תקיפות של בנים ,אסרטיביות ודימוי עצמי.
*המפגשים והסדנאות יועברו על ידי ליאור גל כהן  -מומחית בתחום ,מנחה סדנאות ומכשירה ממונים על
הנושא בכל הארץ.

ג .עיקרי הדיון במזכירות





המחויבות לנושא נובעת לא רק מהחוק למניעת הטרדות מיניות אלא גם מהחשיבות המוסרית
של מניעת הטרדה מינית והעמדת כלים להתמודדות עם אירועים שלא נמנעו.
יש חשיבות רבה להעלאת המודעות בנושא ,וליצירת תהליך הכרות ולמידה בתחום.
אחד המבחנים החשובים הוא הגעה של ציבור רחב למפגשים המיועדים .חשוב לרתום את כלל
הקהילה וציבור יד מרדכי לנושא.
יש חשיבות להעמיד ולשמר את הנושא ברמת תודעה גבוהה של הציבור ,זאת על ידי התהליך
המוצע ועל ידי פעילות רענון והסברה שוטפים שמומלץ לערוך אחת לתקופה.

ד .סיכום
 .1המזכירות מברכת על התמודדות עם הנושא המורכב ומאשרת את התהליך המוצע.
 .2המזכירות מאמצת את התקנון הארצי המצוי בנושא מניעת הטרדות מיניות )כפי שנגזר מהחוק למניעת
הטרדות מיניות( – יישלח בדוא"ל לחברים ולתושבים ,וייתלה על לוח המודעות של חדר באוכל באופן
קבוע.
 .3הגדרת התפקיד והסמכויות של הממונה למניעת הטרדה מינית – יובאו לאישור המזכירות במועד נוסף.
 .4עדכונים ותכנים בנושא יפורסמו אחת לתקופה באתר האינטרנט המתחדש של הקיבוץ.
 .5המזכירות מברכת את חנה והעוסקים בנושא בברכת יישר כוח ובהצלחה!

 .2סיכום חציון ) 7חודשים( קהילה לשנת ) 2010ביצוע מול תוכנית(
השתתפו בדיון מוטי ברנדס – מנהל כספים ,והדרית שיפרין – תמחירנית.
ישיבת המזכירות הוקדשה לסקירת תוצאות הביצוע של הקהילה במהלך  7החודשים הראשונים של שנת
 2010תוך השוואות לתכנית ולביצוע בתקופה המקבילה בשנת .2009
הסקירה והתוצאות הוצגו על ידי יריב קלרמן ,מוטי ברנדס והדרית שיפרין ,להלן עיקרי הדברים:
 התוצאות מצביעות על שיפור ניכר בהתנהלות ענפי הקהילה לעומת התקופה המקבילה אשתקד
וכן על ביצוע טוב מהתוכנית.
 הענפים הבולטים בתוצאותיהם ,גם בהשוואה לתכנית וגם בהשוואה לביצוע אשתקד ,הינם ענף
השכרת דירות )רווח נקי של  680אש"ח לתקופה  (1-7/2010וענף המזון )רווח נקי של  370אש"ח
לתקופה .(1-7/2010
 ענפים נוספים שהציגו שיפור ניכר בתוצאות פעילותם :הגיל הרך ,ענף ההסעות והמרכול.
 ההתנהלות בתחום המיסים והשימושים בהם )לפני תרומת הענפים( טובה לעומת התכנית ,אך
גירעונית לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 בסיכום הכללי ,לאחר ההתנהלות בתחום המיסים ובתוספת תרומת ענפי הקהילה )ולפני קרנות
ופרויקטים( יש הפרש חיובי של כ –  800אש"ח בין הביצוע לתוכנית )יש להזכיר שמדובר על 7
חודשים( ושיפור של כ –  300אש"ח לעומת .2009
עיקרי הדיון
 המזכירות מברכת את מנהל הקהילה ומרכזי הענפים על מגמות השיפור ועל התוצאות החיוביות
לתקופה הנדונה .ראוי לציון מיוחד :ענף המזון! על המהפכה החיובית והצגת רווח נקי מכובד
במהלך שבעת החודשים הראשונים של השנה.
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תוצאות החציון הראשון מעידות על התייעלות משמעותית של ענפי הקהילה.
חברי המזכירות הביעו הערכה למערכת המידע החדשה והודו למוטי והדרית על החומר שהוגש
באופן בהיר וברור.

לפניכם טבלא רלוונטיות המתמצתת את הדו"ח הנסקר

קהילה  -תוכנית מול ביצוע 1-7/2010
ביצוע
1-7/2009
מס פרוגרסיבי
הכנסות מס
1,103,766
פרוגרסיבי
מס
הוצאות
-229,845
פרוגרסיבי
מס פרוגרסיבי סה"כ 873,922
מס קהילה
860,806
הכנסות מס קהילה
הוצאות מס קהילה -1,991,295
1,453
השקעות מס קהילה
-1,129,037
מס קהילה סה"כ
מס מוניציפאלי
הכנסות מס
560,931
מוניציפאלי
הוצאות מס
-246,342
מוניציפאלי
מס מוניציפאלי סה"כ 314,589
287,770
ענפי קהילה
ללא
סה"כ קהילה
347,243
קרנות ופרויקטים

ביצוע
1-7/2010

תוכנית 1-7/2010

הפרש בין תכנון
וביצוע 1-7/2010

הפרש בין ביצוע
 1-7/2010לביצוע
1-7/2009

1,137,924

1,050,000

87,924

34,158

-25,339

-53,167

27,827

204,505

1,112,585

996,833

115,751

238,663

842,498
-2,363,203
-115,865
-1,636,570

847,000
-2,229,841
-350,000
-1,732,841

-4,502
-133,361
234,135
96,272

-18,308
-371,908
-117,318
-507,533

550,754

552,482

-1,728

-10,177

-499,176

-566,122

66,945

-252,834

51,578
1,153,849

-13,640
653,250

65,217
500,599

-263,011
866,079

681,442

-96,398

777,839

334,198

----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

עדכון מזכירות בנושא שיקום תשתיות השקיית הנוי בגמר פרויקט הממ"דים
בהמשך לערעורים והרהורים של חברים כלפי החלטת מזכירות בנושא שיקום תשתיות השקיית הנוי )ד.מ.
 (17.9.10 ,1138תקיים המזכירות דיון נוסף בנושא.
הדיון יתקיים במסגרת ישיבת מזכירות פתוחה ,פרטים לגבי מועד הדיון יפורסמו בהמשך.
החברים מוזמנים.
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

משולחנו של מנהל הקהילה
 .1פרויקט שדרוג תשתיות החשמל
הפרויקט יתחיל בשבוע הקרוב בשכונות נווה זית ונווה משק.
חלק מהמדרכות יפגעו כתוצאה מהחפירות ,תהליך השיקום יערך כ 3 -שבועות.

 .2פרויקט המים
מספר ימים לאחר סיום פרויקט החשמל יתחיל פרויקט החלפת תשתית המים בשכונות בהן בוצע פרויקט
החשמל .פועל יוצא מתחילים בשכונות נווה זית ונווה משק.
עד כה חידשנו את תשתית המים בשכונת סולל בונה ובמחצית משכונת הפסל.

3

 .3שיקום מדרכות
השבוע התחלנו בשיקום המדרכות ,תחילה בשכונת סולל בונה ,לאחר מכן נמשיך בשכונת הפסל.
המדרכות בשכונות אלו ייסללו מאבן משתלבת ברוחב של מטר וחצי.

 .4יבילים
בשבוע הבא נתחיל בפיתוח השטח :מילוי אדמה ,מסלעות תומכות ,רחבות בטון ,פרגולות ושבילים.

 .5מתחם אשקוביות
בנוסף לאשקוביות הותיקות קיימות במתחם  8אשקוביות שהעברנו מבית ספר שקמה .בימים אלה אנו
מתחילים לבצע איחודי אשקוביות ) 2אשקוביות וממ"ד יהפכו לדירה אחת( ,וכן בפיתוח השטח.
המטרה להביא משפחות צעירות שיממנו את עלות הפרויקט ויתקזזו מול שכר דירה.

 .6פרויקט כביש גישה לגיל הרך
הכביש ומגרש החנייה ממלאים טוב את הייעוד שלשמם נבנו .הקבלן עדיין לא סיים פינישים ,כולל עמוד
תאורה גדול נוסף שאמור להיות מוצב במרכז הדשא.

 .7מתחם הבגד
אנו ממשיכים לטפל בחזות הכללית של מתחם הבגד )קומנה ,מכבסה( :פרוק מחסן הקומונה ,ארגון הנוי
בשטח ובניית פרגולה בכניסה החדשה מכיוון מגרש החניה לקומונה.
שבת שלום ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

סוכות  -תודות
ברכות חמות ותודות לחברי צוות סוכות
ולכל מי שנרתם וסייע להפקת מסיבת החג ואירועיו המלבבים:
לאביבה שלו ויהודית מידן – על ריכוז החג המוצלח!
לעמי וולקוביץ' ,דני שני ,יוסי שחר ,רונית ניב ועידו נבון – על השתתפות בצוות סוכות והפקת אירועי
החג.
למשפחת שטרנברג  -על ההנחיה.
לסיגל גדיש – שהפגישה אותנו עם נועה ,במאית הסרט "קרבת דם".
לנחמה מן  -על אסיף השירים לדיסק.
לדודי דורון – על הברכה לחג .ליוני כהן ויואל שטיין – על התאורה והחשמל.
לבן שכטר ואריאל מן – על מצגת המים בקיבוץ .לצוות המטבח – על הכיבוד והאירוח.
לנאווה גל וצוות התרבות – על הסיוע והתמיכה במהלך אירועי החג

תודה לכולכם!! ולהתראות בשנה הבאה!...
__________________________________________________________________________

אלבום  100שנות קיבוץ
במסגרת אירועי " 100שנים לתנועה הקיבוצית" הופק לאחרונה אלבום עב כרס המוקדש לפועלם
והישגיהם של כלל קיבוצי התנועה.

בספר  416עמודי כרומו ,כ 2000 -צילומים ומאות סיפורי קיבוצים:
פרקי המבואות :היסטוריה – מאום ג'וני ועד מגוון.
חינוך משותף :בית הילדים ,הלינה המשותפת ,המוסד ,החטיבה.
חגים בקיבוץ :חגי תשרי ,חנוכה ופורים ,פסח ,עצמאות ושבועות.
פרקים נוספים :מוזיקה ,אמנות ,תעשיה וחקלאות ,מילון קיבוצי ועוד.
פרקי הקיבוצים :לכל קיבוץ ,מדן ועד אילות ,מוקדש עמוד ,בו מתואר סיפור חייו בטקסט ובתמונות.
מפת הקיבוצים :לספר מצורפת מפה מתקפלת ,צדה האחד מציג את מפת ישראל  1:250000עם סימון כל
הקיבוצים ,בצדה השני – "כרטיסי ביקור" של כל קיבוץ ,עם פירוט אטרקציות.
העמוד שמוקדש בספר ליד מרדכי הוכן על ידי ענת רייס ,ורד בר-סמך ואופיר לבנה.
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כיצד ניתן לעיין בספר ולרכוש אותו?
הוצאת 'קורדינטה' שהפיקה את אלבום  100שנות קיבוץ פרסמה מבצע* מיוחד לחברי קיבוצים
המעוניינים לרכוש את הספר " 100שנות קיבוץ":
קניה ישירה מההוצאה 80 :ש"ח לספר )כולל מע"מ ומשלוח(.
קניה מרוכזת )מינימום  10ספרים לקיבוץ( 59 :ש"ח לספר )כולל מע"מ ומשלוח(.
מבצע!
)מחיר צרכן בחנויות הספרים 118 :ש"ח(
*תוקף המבצע עד  31/10/2010או עד גמר המלאי.
לפרטים והזמנות  -הוצאת קורדינטה:
בטלפון רגיל ,1-800-388-333 :מכל טלפון ,03-5226855 050-5693777 :או במיילcordi995@bezeqint.net :
------------------------------------------------------------------------------------


עותקים מהספר הונחו לעיון החברים בספריה ,בארכיון ,במזכירות הטכנית )שלוית( ,ובמרכול
ובחדר האוכל )ליד הקופות(.
המעוניינים לרכוש את הספר בקניה מרוכזת יכולים לפנות לשלוית קראוס בשעות העבודה,
כאשר ההתחייבות למחיר המובטח מותנית במשך המבצע ובצבר של  10הזמנות ומעלה.

שבת שלום ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

על מים ,על דשא ועל חברות
לא בחרתי להיות המוקיע בשער
ולא שומר הצדק האחרון.
אינני נביא שחורות אפוקליפטי
כי מטבעי אני אדם אופטימי.
אך יש ימים שבא לי לזעוק
כי "שופכים את המים עם התינוק".
ברוב קולות החלטנו על שינוי דפוסי חיים
אך מנגד יצרנו תקנות וחוקים.
ובחוברת כחולה מהודרת
קבענו כי נהיה חברה קצת אחרת.
הפעם עלה הכורת על פרח ,עצים וגינה
בהפרטת המים – עד טיפה אחרונה.
כך אומרת הצעת המזכירות:
כל אחד במגרשו הוא בר רשות.
אם יכול הוא ורוצה ,וישלם בכספו
גינה ,דשא ופרחים יעטרו ביתו.
ושכנו האחר שצר לו ואיננו יכול
דרדרים ,חרולים ,בוץ ואבק יהיו מנת חלקו.

שירים וסיפורים רבים מספרים
על בתי הכפר וגגותיו האדומים.
הטובלים בירוק ובצילם של עצים
לזאת קוראים איכות חיים.
בישוב הקהילתי וגם בעיר הגדולה
הקהילה דואגת לכל רחוב ומדרכה.
גינה או דשא וצילו של עץ
שיהיה קצת טוב לתושבים על הלב.
אז בואו נעצור את זה המרוץ
המרחיק אותנו מאותו ה"קיבוץ"
נציב מול עיננו שאלה גדולה
כמה באמת תעלה לנו אותה החלטה.

כתב :דוד שני
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פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
עדכונים בנושא פרויקט הקליטה
 .1סגירת הרשמה לפרויקט הקליטה והבניה
בהמשך לפרסום קודם בנושא נרשמו לפרויקט הקליטה והבניה ביד מרדכי  31בתי אב המעוניינים להצטרף
כחברים ליד מרדכי ,מהם  19משפחות של בנים .תהליך הרישום כלל חתימה של כל בית אב על טופס
הרשמה והפקדת דמי רישום )"דמי רצינות"( ע"ס  10אש"ח ,המהווים מקדמה ע"ח סך תשלומי הפרויקט.
ההרשמה לפרויקט נסגרה בתאריך .31.8.10

 .2תחילת תהליך האבחון למבקשים להיקלט ליד מרדכי
ועדת הקבלה של הקיבוץ סיימה הכנותיה לקראת תחילת שלבי האבחון למבקשים להיקלט לקיבוץ.
ההכנות כללו בחירת מכון חיצוני המתמחה באבחון אישי-קהילתי ,קיום סדנא מקצועית לחברי הוועדה
לצורך הכשרתם לראיונות פתיחה עם המשפחות ,וגיבוש קריטריונים לקליטה ונוהלי עבודה.
בימים אלו החלו המבקשים להיקלט לקיבוץ את תהליך האבחון הכולל מספר שלבים:
 ראיון ראשוני – עם ועדת הקבלה של הקיבוץ )לצורך כך תעבוד הוועדה בשני צוותים(.
 אבחון אישי – חברתי – ייערך בקיבוץ צרעה במכון "כיוונים נוספים" ,ויכלול :שאלוני אישיות,
ראיון אישי ,משימות נוספות.
 אבחון כלכלי – בחינה כלכלית ואקטוארית לכל בית אב ,תיערך על ידי משרד רו"ח מטעם
הקיבוץ.
 סיכום – )פנימי של הוועדה( שקלול וסיכום הראיונות והאבחונים בפורום הרחב של הועדה.
לקראת תחילת תהליך האבחון ימלאו המועמדים שאלון הרשמה ראשוני:
 פרטים אישיים ,לרבות קורות חיים.
 הצהרה על היעדר עבר פלילי והיעדר תביעות.
 הצהרת בריאות.

 .3קריטריונים לקליטה
תנאי הסף לקליטה הוגדרו במסמך "ועדת קבלה  -קריטריונים ונהלים" )אושר בקלפי .(28.3.10
במסגרת אותו מסמך ) (28.3.10הוגדר כי "מעבר לקריטריונים אלו תוכל ועדת הקבלה להתחשב גם
בנקודות נוספות ,בהתאם לשיקול דעתה ,"...לדוגמא גיל ,מצב משפחתי ,מקצוע מועדף ,חובות כספיים,
עבר פלילי ,מצב בריאותי של בני הזוג וילדיהם ,ועוד.

 .4נושאים נוספים
 ועדת הקבלה ,בתמיכת צוות ההיגוי ,בחרה את עידו מן ליו"ר הועדה .אופיר לבנה ישמש כמזכיר
הועדה .שאר חברי הוועדה :עדנה דגן ,שרון פסי ,רחל אוריש ,עמי וולקוביץ וגלעד בארי )הועדה
מונתה על ידי המזכירות ,ד.מ.(2.7.10 ,1129 .
 בתום דיון משותף של הועדה וצוות ההיגוי סוכם שכלל המבקשים להיקלט לקיבוץ ,לרבות בני
הקיבוץ ובני/ות זוגם ,יעברו מסלול זהה של אבחון ומיון ,זאת מהסיבות הבאות:
 ההכרות עם הבנים בחלקה מוגבלת ומכאן היתרון. חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית תסייע בכל מקרה. לא מומלץ ליצור אפליה בין פרטי הקבוצה המבקשת להיקלט לקיבוץ. חשוב שתהליך האבחון עד להמלצת הוועדה בנושא יתבצע על בסיס כלים אחידים לכולם. לצוות ההיגוי ולוועדת הקבלה אחריות גדולה בתהליך הקבלה ולכן חשוב לקיים אותו באופןמעמיק ויסודי.
בהצלחה לכולם!
אופיר לבנה
__________________________________________________________________________
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לחגית ולדמן

ברכות על השתתפותך במרוץ מרתון בעיר ברלין ,ועל גמיאת כל  42הק"מ
בהצלחה מרובה!!
כל הכבוד!! ויישר כוח לקראת מרוצייך הבאים!!

מכל בית יד מרדכי

ליוסי ניב
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לרגל נישואי עמוס עם בח"ל ג'יסלה
לעמוס וג'יסלה – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים מרים ושלום ,יונה ואיה
ולהורים המאושרים סמדר שושן ודני ויג
מזל טוב להולדת הנכדה והבת גאיה!
אחות לגל והגר
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

למתן עינב
עם צאתך לשרות לאומי
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לאביה קורן
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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