קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1333
05.06.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

שיחות קיבוץ
תתקיים ביום ב' ,8/6/15 ,בשעה  ,20:00בפיטנגו בר
נושאים לדיון
 .1אישור תקציב הפרויקטים
 .2הצגת המועמדים להנהלה כלכלית – שמות המועמדים מופיעים בהסבר על השיחה
 .3יתכן ועקרונות הקליטה מעודכנים יובאו גם לשיחה בהתאם להחלטת צוות השיוך
השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ג-ה',
 18/6/2015-9/6/2015בשעות .21:00 / 18:00 / 13:00 / 9:00
הנושאים יובאו להצבעת קלפי בימים שישי  19/6/15וראשון 21/6/15
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

לקראת שיחת קיבוץ
לחברים שלום,
השבוע תתקיים שיחת קיבוץ שתעסוק בשני נושאים בתחומים שונים .ברצוני להרחיב מעט טרם השיחה
על הנושאים ובמיוחד ועבר מעט זמן מאז שהחל העיסוק בהם.
תקציב הפרויקטים נדון ואושר בישיבת המזכירות (  17.4.2015ד.מ .)1328 .תקציב זה מהווה מנוע צמיחה
למגוון פעילויות במשק ובקהילה.
נושא שני שיובא לדיון הוא הצגת המועמדים להנהלה כלכלית .עדכון נוהל ההנהלה הכלכלית שהתבצע
לקראת הקדנציה החדשה הוריד את כמות נבחרי הציבור ל  .6המכרז פורסם ונסגר זה מכבר (ניתנה ארכה
נוספת להגשת מועמדות בהתאם לנוהל) .שמות המועמדים ברשימה הסופית הם:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

דבורה אמיר
כורם שמעון
לוז עמיר
מידן שחר
מירב צבי
ציון שי
רינת גדי
1

המועמדים הוזמנו להציג את עצמם ומשנתם ולענות על שאלות בשיחת הקיבוץ.
בשיחה נבצע לראשונה ניסיון לקיים את השיחה ב"פיטנגו בר" .אני מקווה שהמקום ייתן את המענה
כאפשרות נוספת בין חדר הישיבות בו יש מעט מקום לחדר האוכל ויהיה נוח לחברים ומתאים לשיחה.
תשתית השידור החי נבדקה ונמצאה תקינה אך במידה ובכל זאת נתקל בתקלה טכנית תשודר השיחה
בשידורים חוזרים .החברים מוזמנים להגיע ולקחת חלק בשיחה.
בברכת שבת שלום,
שאולי
____________ ______________________________________________________________

עדכון בנושא חובות חברים
כפי שפורסם אנו עוסקים בהכנות אחרונות לקראת העברת כספים לחברים הזכאים במסגרת החלטת
חובות חברים .כאמור ,קיים כבר מקור תקציבי לנושא אך ישנן עוד מספר פעולות שתקוותנו לסיים
ב שלושת השבועות הקרובים (בקרה על הסכומים המועברים לחברים בהתאם לסיכומים והסדרת המערכת
החשבונאית) .בתחילת השבוע יקבל כל חבר מעטפה בדואר בה יהיו שני מסמכים:
א .סיכום ההתחשבנות בין הקיבוץ לחבר על פי ההחלטה – המסמכים נחתמו בעבר על ידי החברים
וכעת יועברו חתומים גם על ידי רו"ח זיו האפט ממשרד  B.D.Oלטובת שימוש החבר.
ב .מסמך המגדיר את הסכומים שיועברו באופן מיידי ואלו שישולמו ברגע שיבשילו בהתאם
להחלטת המזכירות – סכומים שישולמו בעתיד הם כספי "בגין הורים" שעדין לא בשלו לתשלום
על פי החלטות הקיבוץ .להלן דוגמא למכתב אישי שיועבר לחברים במהלך השבוע הקרוב:
לכבוד
ישראל ישראלי
קיבוץ יד מרדכי

הנדון  :פירוט התשלומים בהתאם להחלטה החדשה בנושא חובות חברים (כל"נ)
בהמשך להחלטה החדשה בנושא חובות החברים (כל"נ) מתאריך  ,10/2012ובהתאם להסכם
שנחתם אתכם ,להלן פירוט התשלומים להם הנכם זכאים במסגרת גמר ההתחשבנות:
זכויות "בגין הורים" לתשלום מיידי

0

ש"ח

זכויות בגין "חלף השתלמות"

22801

ש"ח

סה"כ זכאות לתשלום מיידי

22801

ש"ח

זכויות "בגין הורים" לתשלום עתידי

21162

ש"ח

סה"כ זכאות לתשלום עתידי

21162

ש"ח

סה"כ זכאות לתשלומים

43963

ש"ח
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סכום זה יועבר בתשלום
אחד מיידי

סכום זה יועבר בעת
שיבשיל בהתאם להחלטות
הקיבוץ

סה"כ הסכום הזהה
להתחשבנות הסופית כפי
שמופיעה בהסכם החתום

נציין כי הסכום לתשלום מיידי יועבר אליכם במהלך החודש הקרוב ,וכי הזכאות לתשלום עתידי
תועבר אליכם במועד המתאים על פי תקנון הקיבוץ .מועד התשלום המיידי יפורסם באמצעי המדיה
של הקיבוץ.
למען הסר ספק ,תשלום "בגין הורים" מתייחס לזכויות ההורים לתשלום עבור לימודים וחתונה של
ילדיהם.
בכבוד רב,
זיו האפט
רואי חשבון
החברים מתבקשים ל עבור על הנתונים ובמידה וישנה בעיה לפנות באופן ישיר לגלעד אילן ממשרד
 .B.D.Oאנו עושים מאמץ לזרז את סיום התהליך במטרה להעביר את הכספים בהקדם לחברים.
שאולי
__________________________________________________________________________

עדכון שעות פתיחת הבריכה
עקב פניית מספר חברים הוחלט כי בשבת בבוקר הבריכה תהיה פתוחה לשחיינים החל מ 8:00-ולא כפי
שפורסם בעלון מ .9:00-להלן שעות הפתיחה המעודכנות:
שעות הפתיחה:
ימים א-ה –  – 7:30 -9:00לשחיינים.
 – 14:00-19:00לכלל הציבור
 – 19:00-20:00לשחיינים בלבד.
יום שישי – 14:00-18:00 -לכלל הציבור.
יום שבת –  – 8:00 -10:00לשחיינים.
 – 10:00-19:00לכלל הציבור
 – 19:00-20:00לשחיינים בלבד.
נאחל לכולנו עונת רחצה מוצלחת ובטוחה.
דרורי
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת הנהלת קהילה מס' 18/05/15 7
נוכחים :גיורא אתר ,שי ציון ,מיכל ארדנינג ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,שאולי סנקר ,דרור קפלון.
סדר יום
 .1מכרז תרבות אישור המלצת הצוות
צוות המכרז בהרכב שכלל את חנה מורג ,אורי לבנה ,חנה שני ,סיגל גדיש ,זיו הררי ,אלון ודרורי סיים את
דיוניו והביא את המלצתו לבחור בנאוה גל לקדנציה נוספת .בדיון שהתקיים בהנהלת הקהילה הובעה
הערכה רבה להתמדה ,המסירות והוירטואוזיות של נאווה בניהול התחום .ההנהלה קבלה את המלצת
הצוות לבחירת נאווה לקדנציה נוספת .כמו כן ההנהלה מאמצת את ההמלצה על בניית תוכנית עבודה
בשיתוף הועדה והצגתה לאישור בפני ההנהלה כיעד חשוב.
 .2בחירת צוות למכרז לניהול הסיפריה -הצוות המוצע כולל את יונתן מן ,לימור סטולר ,מיכל ארדנינג ,חנה
מורג אלון ,דרורי .הנהלת הקהילה אישרה את הרכב צוות המכרז ובקשה מאלון להוסיף לו גם חבר חדש.
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 .3מפגש מנהלי ענפים – הפעם עם אילה הקל רכז בית בריאות
במסגרת הפגישות עם מנהלי הענפים בקהילה נפגשנו הפעם עם אילה הקל מנהלת בית בריאות .מצורף
דוח שהוצג ע"י אילה בפנינו.
בית הבריאות – דוח להנהלת הקהילה
בית האורן הוא בית סיעודי קיבוצי שקיים כבר  25שנים .מתגוררים בו כעת  37דיירים שזאת תפוסה
מלאה (לפני  12שנים עמד המספר על  .)12במקום יש שלוש מחלקות  16 :דירוניות שבהם מתגוררים
דיירים עצמאים לגמרי או דיירים סיעודיים עם מטפלת זרה שמתגוררת איתם.
בתוך הבית יש מחלקה לתשושים שנקראת בית משפחתי ובמחלקה הזאת מתגוררים שמונה דיירים.
במבנה החדש יש מחלקה סיעודית הפועלת ברישיון משרד הבריאות ובה מתגוררים  13דיירים .מתוך כלל
הדיירים במקום חמישה דיירים הם חברי קיבוץ וכל השאר דיירים חיצונים.
צוות העובדים והמטפלים
בבית האורן עובדים כ 27 -עובדים חלקם במשרות מלאות וחלקם במשרות חלקיות ,עשרה מטפלים שש
אחיות ,רופאה ,שתי מדריכות תעסוקה טבחית ,אחראית כלכלה בערב עובדת ניקיון ,דיאטנית ,עו"ס
פיזיותרפיסט ,רוקח ,קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק .כל העובדים הפרא רפואיים עובדים על פי
דרישה ות קן של משרד הבריאות ושעות העבודה שלהם תלויות במספר הדיירים הסיעודיים שנמצאים
במחלקה הסיעודית ככל שהמחלקה גדולה יותר הצוות הפרא רפואי צריך לעבוד יותר שעות בבית האבות.
עבודה מול הרשויות
העבודה השוטפת בבית הבריאות נעשית מול ביטוח לאומי ומול משרד הבריאות .הבקרה קשה ותובענית
ואנחנו נערכים לבקרה כמה חודשים מראש על מנת להצליח .אנו נבדקים בקפדנות ומתאמצים מאד לקבל
ציון גבוה אנחנו משויכים לסל  5במשרד הבריאות שהוא סל מכובד בהחלט ,הסל שהיינו משויכים אליו
בעבר היה סל  3וכבר שנתיים שאנחנו מצליחים לשמור על מעמדנו ולהשתייך לסל .5
תכניות ואתגרים בהווה ולעתיד
התוכניות לשנה הקרובה שיפוץ החלק הישן והפיכתו לחדר אירוח מכובד ומכבד עבור הדיירים ובני
משפחתם .החלפת חלונות ודלתות כניסה ,החלפת התקרה האקוסטית במחלקה הסיעודית הישנה
בתקרת גבס ירוק נגד רטיבות ,צביעת הפרוזדורים בטייח צבעוני ,חיפוי חלק מהקירות בקרמיקה התקנת
מעקה עץ לאורך הפרוזדורים וריצוף חדש לחלק הישן של הבית .
האתגרים החשובים של בית הבריאות הם להמשיך ולשמור על שמו הטוב של המקום לשפר את חיי
התרבות במקום ולהפוך אותם למעניינים יותר לשמור על צביון חם וביתי ולדאוג תמיד ששמנו ילך לפנינו
(חובת ההוכחה עלינו) .לדאוג תמיד לתפוסה מלאה וניהול כלכלי תקין ,לדעת לעמוד בתחרות מול
המתחרים שלנו .
כאן המקום לציין שמצבם של בתי האבות בקיבוצים בכי רע הרבה בתי אבות נסגרו בגלל קשיים כלכלים
ומי שהחליט לא לסגור את בית האבות נפרד ממשרד הבריאות והשאיר בית משפחתי קטן רק של חברי
קיבוץ שמסובסד ע"י הקיבוץ עם עזרה קטנה מביטוח לאומי .
קשרי בית הבריאות עם קהילת יד מרדכי
בכל החגים מגיעים ילדי הגיל הרך ,ילדי חופים וילדי מוסד שקמה לבקר במקום ומביאים לדיירים משלוחי
מנות בחג פורים ,סופגניות בחג החנוכה ,ובכל חג כיבוד שמתאים לחג .הילדים והנערים מכינים מופעים
וריקודים בחגים ומציגים בפני דיירי הבית שזאת יוזמה מדהימה ומבורכת שמשמחת מאד את הדיירים
במקום.
כמו כן ישנם חברים מהקיבוץ שמתנדבים דרך ביטוח לאומי ,לאמץ דיירים מבית הבריאות ולארח להם
חברה מספר פעמים בשב וע ,זה המקום להודות לדוריטה לזהבה קלרמן וטובה ברנדס על רוח ההתנדבות
וכמובן לגיל הרך ,לבית ספר חופים ומוסד שקמה.

4

סיכום כלכלי 2014
המחזור של בית הבריאות היה  3,745מיליון
רווח תפעולי  614אלף ( ₪כולל  ₪ 20,000הוצאות מימון הלוואה).
החזר הלוואה  200אלף ₪
לקראת סיום ההתחשבנות עם קבלן השיפוץ אסום  233 -אלף ₪
השקעות ₪ 100,000
יתרה לאחר השקעות . ₪ 80,000
בדיון שהתקיים בעקבות הדוח המפורט הובעה הערכה רבה לתפקודה של אילה בתפקיד כה תובעני מורכב
ורגיש.
סיכם דרורי

דו"ח מישיבת הנהלת קהילה מס' 01/06/15 8
נו כחים :גיורא אתר ,שי ציון ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,דרור קפלון.
סדר יום
 .1עדכונים –
א .הפעלת הנהלות -דרורי מסר כי בהמשך להחלטה על הקמת הנהלת בית בריאות והנהלת המזון ,שתי
ההנהלות התחילו בפעולתן.
 .2מכינה צבאית דרך ארץ – דיון ראשוני ובדיקת נכונות לכניסה לפרוייקט .בהשתתפות פז רייזל .פז ודרורי
הציגו את הנקודות המרכזיות שהועלו וסוכמו בבדיקה מול מנהלי המכינה:
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

עמותת דרך ארץ מחפשת מקום לפתוח את המכינה השלישית שלה .היא במגעים מקבילים עם  :ערד
ושדה בוקר .תקופת ההתקשרות אם תאושר תהיה ל 10-שנים.
פתיחת המכינה בספטמבר .2016
קהל יעד  -הקבוצה הטרוגנית .ישנם בני נוער אשר התמיינו גם למכינות ולמסגרות אחרות של ש"ש.
הם שמים דגש לפתוח את המכינה גם לשכבות שלא חשופות למכינות הסטנדרטיות .במכינה גם נוער
דתי אך לא נדרש להקמת בית כנסת.
שותפים להקמת המכינה :קק"ל אנגליה וקרן הגשמה( .יידרש הצבת שלט התורמים).
במידה ותתקבל החלטה משותפת על הקמת המכינה בקיבוץ ,פעילות המכינה תחל בסוף חודש
אוגוסט  .2016המכינה תמנה כ 35-בני נוער (בוגרי יב')  5 +אנשי צוות הדרכה (כולל מנהל מכינה).
המכינה הקדם צבאית תפעל בכל שנה בין החודשים אוגוסט  -מרץ .יתכן כי בהמשך יפתח מסלול של
הכנת חיילים משוחררים מאפריל עד אוגוסט.
התוכנית החינוכית של המכינה כוללת סה"כ  27שבועות .מתוך  27השבועות של המכינה כ 6 -שבועות
מתקיימים מחוץ למכינה (טיולים ,סיורים ומסעות ברחבי הארץ).
התוכנית החינוכית כוללת בתוכה יום התנדבות ומעורבות בקהילה על בסיס שבועי (ב 21-שבועות
השגרה שמתקיימים בקיבוץ) .חניכי התוכנית יהיו מחויבים להתנדב יום מלא בשבוע על בסיס מוקדי
התנדבות שיקבעו במשותף ע"י הקיבוץ והעמותה (על בסיס צורך וסדרי עדיפויות של הקיבוץ).
במידה והקיבוץ לא יוכל לתת מענה התנדבותי לכל חניכי המכינה ,חלק מחניכי המכינה יתנדבו
במוקדי התנדבות מחוץ לקיבוץ.
המכינה מתוכננת להתגורר במבנה כלנית (ממערב לתלתון) שישופץ ע"ח המכינה בעלות של עד
 .₪ 800,000בנוסף המכינה תשלם לקיבוץ  ₪ 20.000בשנה .המכינה תישא בעלויות אחזקת המבנה וכל
התשלומים השוטפים האחרים כולל מים חשמל תקשורת וארנונה (במידה ויידרש).
בתקופת השהות בקיבוץ משתתפי המכינה ישתמשו בשירותי ההסעדה והכביסה של הקיבוץ.
איש הקשר של הקיבוץ מול המכינה יהיה רכז החינוך החברתי ,זאת במסגרת הגדרת התפקיד
הנוכחית .יקבעו נהלים וכללי התנהגות על מנת לא להוות מטרד לדיירים השכנים.
(מומלץ לצפות
מצורף קישור לסרט תדמית של המכינהhttp://youtu.be/xhNw0Adt8tM :
בסרטון כדי להכיר את המכינה!!).
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בדיון שהתקיים לאחר הצגת הנושא ,מרבית חברי ההנהלה חשבו כי מדובר בפרויקט חברתי חשוב וראוי
שיא פשר לנו כקהילה גם לתרום וגם להיתרם .הועלו חששות לגבי משך ההתחייבות הארוך ,יחד עם זאת
לאור מרחב האופציות המצומצם לשימוש במבנה זה באזור המוגדר בתב"ע כאזור חינוך ,סברה ההנהלה כי
יש לתת אור ירוק להתקדם בפרוייקט ולהביאו לדיון ואישור במזכירות.
סיכם דרורי
___ _______________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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