קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1343
20.8.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.16/08/15 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה :לא נכחו חברים בשיחה.
שידורים :השיחה משודרת בשידור חי בערוץ הפנימי.
נושאי השיחה:
 .1אישור שנת חופש לשאול ולירן מורן.
החלטה:
הנושא יובא לאישור החברים בקלפי בתאריכים .4/6.9.2015
__________________________________________________________________________

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  4/9/15בשעות 11:30-13:30 :ו18:30-20:30 -
וביום ראשון  6/9/15בשעות11:30-13:30 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר שנת חופש לשאול ולירן מורן כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .16.8.2015
בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
______________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 17.8.2015
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,שמעון כורם ,אורלי סיגלמן ,גולן טל ,עופר ניר ,גיורא אתר ,סיגל גדיש ,אלון דגן,
דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1אישור פרוטוקולים :פרוטוקול מזכירות מתאריך  ,20.7.2015פרוטוקול הנהלת קהילה מתאריך
 ,10.8.2015אישור פרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך .29.7.2015
 .2דיון בתוצאות ההצבעה להנהלת קהילה.
 .3עדכון תקנון הקיבוץ.
 .4איוש משרת אחות במרפאה.
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נושא א' :אישור פרוטוקולים.
השתתף בדין מרקי לוי – יו"ר כלכלי.
אישור פרוטוקול מזכירות מתאריך  ,20.7.2015פרוטוקול הנהלת קהילה מתאריך  ,10.8.2015אישור
פרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך  .29.7.2015הפרוטוקולים אושרו.
נושא ב' :דיון בתוצאות ההצבעה להנהלת קהילה.
רקע:
ב בחירת נציגי הציבור להנהלת קהילה קיבלו החברים גיא טיומקין וגיורא אתר מספר זהה של קולות.
החברים "מתחרים" על המקום החמישי מתוך חמישה נציגי ציבור .יש לציין כי לאור התוצאה שני החברים
הציעו להוריד את מועמדותם ולאפשר לאחר להצטרף להנהלת הקהילה.
דיון:
לאחר התייעצות ובחינת הנושא ולאור בקשות שעלו מהחברים הוצע לאפשר לשני החברים להצטרף
להנהלת קהילה ובכך להגדיל את מספר נציגי הציבור בקדנציה זו ל  6חברים.
החלטה:
המזכירות מאשרת הגדלת מספר נציגי הציבור לשישה בקדנציה הנוכחית ואת צירופם של שני המועמדים
להנהלת קהילה.
נושא ג' :תיקון תקנון הקיבוץ
המזכירות המשיכה לעסוק בתיקון תקנון הקיבוץ .עד היום סקרה המזכירות  48סעיפים מתוך  125סעיפים
סה"כ בתקנון.
נושא ד' :איוש משרת אחות במרפאה.
חברי המזכירות ביקשו מן ההנהלה להתערב בסוגיית אחוזי משרה של אחות במרפאה .הנושאא הועבר
לטיפול מנהל הקהילה .פנינו לקביעת פגישה דחופה עם מנהלת סיעוד במנהלת נגב צפוני של קופת חולים
כללית.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

דו"ח מישיבת הנהלת קהילה 10.8.2015
נוכחים :גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,שאולי סנקר,דרור קפלון.
סדר יום

 .1עדכונים
א .העברת כספי חובות חברים-נמסר דוח על אופן מימון הסדר חובות חברים:סה"כ הועברו כ 2.3-מליון ₪
לחברים .על מנת להמנע מלקיחת הלוואה נעשה שימוש בכספי הפרוייקטים על סך כ ₪ 550,000-שיוחזרו
ליעודם עם קבלת כספי החברים עמם נערכו הסדרי פריסה .לאחר ביצוע ההסדר ניתן כרגע לומר כי עלות
ההסדר לקהילה כולל התשלומים לרואי החשבון שליוו אותנו בביצוע ההסדר עומדת על כ.₪ 400,000-
עם ההשלמה של הגביה מחברים איתם לא הצלחנו להגיע להסדר ,סכום זה יצטמצם משמעתית.
ב .מכתבים אישיים מהביטוח הלאומי -עד היום נהוג היה כי המכתבים האישיים המגיעים מהביטוח
הלאומי נפתחו ע"י נציג הקיבוץ .מאחר ופעולה זו איננה חוקית הוחלט להפסיקה .יחד עם זאת מאחר
וע"פ תקנון הקיבוץ חלה על החבר החובה להעביר דוח על כל הכנסותיו לקיבוץ ,לכל מכתב מהביטוח
הלאומי שיגיע לקיבוץ יצורף מכתב תזכורת קצר בו ידרש החבר להעביר לקיבוץ עותק של הכנסותיו
המפורטות בדוח הביטוח הלאומי שהתקבל.
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 .2פניית פורום הורי הגיל הרך והגר לתקצוב המערכת -בהשתתפות הגר ווינר ונציגי פורום הורים -עופר בן
חמו ונעמה רייזל.
נכון להיום מערכת חינוך הגיל הרך מוגדרת כענף שאמור להתאזן באמצעות תשלומי ההורים .פרט
להשקעה בקידום פרוייקט בניית אשכול הגנים ,הקהילה לא משתתפת במימון מערכת זו שכיום מעל ל-
 50%מילדיה הינם ילדי חברים ותושבים( .בעבר הלא רחוק במערכת היו לא יותר מעשרה ילדי המקום).
בפגישה טעונה עם פורום הורים שהתקיימה לפני כחודש ימים הועלתה בקשה וציפיה כי הקהילה "תאמץ
לחיקה" את מערכת הגיל הרך לא רק בדיבורים אלא גם בהשקעת משאבים שעיקר יעודם יהיה לטיוב ההון
האנושי העובד ומחנך את ילדינו -עתידנו .בישיבת ההנהלה הוצג ע"י הגר ועופר המצב הקשה אליו
נקלעה המערכת בעקבות מבצע צוק איתן ,הן במימד הפסיכולוגי והטראומה הקשה שחוו ההורים והצוות
והן מהפן התפעולי של המערכת בעקבות הקמת חומות המיגון סביב הגנים המקשה מאוד על התפקוד
היום יומי של המסגרות השונות .הקמת חומות המגן גרמה גם לפגיעה בחזות מתחם החינוך ובמוטיבציות
לשמרו ולטפחו .הזנחה בתחום זה כולל העובדה שמספר החתולים בקיבוץ עלה באופן דרסטי ,גרם למגפת
פרעושים בגנים שאילצה את הצוותים לפנות חלק מהגנים לימים רבים על מנת לאפשר טיפול במפגע זה.
בנוסף לקשיים אלו חוותה המ ערכת קשיים גדולים באיוש הצוותים עקב יציאה לחופשות לידה של מספר
רב של מובילות ומטפלות .יש לציין כי שכר השוק הנמוך במגזר זה הקשה ומקשה על גיבוש צוות יציב
לאורך זמן .העובדה כי מערכות החינוך החברתי מגילאי א-ו ממומנות באופן מלא ע"י הקיבוץ מגבירה את
תסכול ההורים והעומדת בראש המערכת .נציגי ההורים טענו כי קיימת תחושה כי לאחרונה מורגשת
ירידה באיכות החינוך שהמערכת נותנת בהשוואה לשנים עברו.
לאור כל האמור לעיל ו בהתחשב ביכולות הקיבוץ בקשה הגר ונציגי פורום ההורים לתקצב את המערכת
בסכום של  ₪ 50,000בשנה על מנת לאפשר העלאות שכר מינימאליות ומתן אפשרות להכשרות ופיתוח
מיומנותם של הצוותים .בדיון שהתקיים הובעה הבנה לבקשה אך מצד שני הועלתה טענה כי אולי לא נכון
כרגע לקבל הח לטה בעניין זה על רקע הדיון המתוכנן בנושא המיסוי והאיזונים החדשים בקהילה .מנגד
הוצגה הדילמה כי עדכוני השכר במערכת החינוך מתבצעים בספטמבר כך שאי קבלת החלטה כעת עלולה
לפגוע באיוש הצוותים .לאחר שההנהלה שקלה את מסכת הנתונים והנימוקים שהוצגו בפניה החליטה
לאפשר כרגע ביצוע העלאות שכר מתונות ע"פ תוכנית שגבשה הגר ,זאת על מנת ליצב את המערכת.
באשר לתקצוב נוסף ,הנושא יועלה במסגרת הדיונים על המיסוי והאיזונים על מנת שהחלטה בנושא זה
תתקבל בראיה כוללת של כלל הצרכים והמקורות של תקציב הקהילה .מימון העלאת השכר השנה תתבצע
מהח זרי צוק איתן שהתקבלו לאחרונה ,עובדה שתאפשר את ביצוע המהלך מבלי להכנס לגרעון.
 .3אישור המלצת צוות איתור יו"ר חינוך כי יוסי אנטמן יבחר לתפקיד -הנהלת הקהילה אישרה את המלצת
צוות האיתור שיוסי אנטמן ימלא את תפקיד יו"ר החינוך .ההנהלה ברכה את יוסי על נכונותו לקחת על
עצמו את תפקיד ומאחלת לו הצלחה בהתמודדות עם האתגרים העומדים בפננו בעתיד בתחום חשוב זה.
 .4המשך הדיון על בחינת המיסוי ואיזונים חדשים עם קליטת החברים החדשים -בפגישה הקודמת הוצג בפני
ההנהלה הרציונאל למהלך ועקרונותיו .בישיבה הנוכחית "צללנו" לפרטי התוכנית עצמה המנסה להתוות
תוכנית רב שנתית של הורדת המס הפרוגרסיבי בצד יצירת איזונים חדשים במרכיבי תקציבים שונים.
התוכנית לוקחת בחשבון את השינויים התקציביים הצפויים עם קליטת החברים החדשים בפרוייקט
הנוכחי וזה של שכונת הנחל בעתיד .כמו כן המשמעויות התקציביות של ישום החלטות השיוך הטמעו
בתוכנית .מאחר והנושא מורכב מפרטים רבים לא הספיקה ההנהלה להכנס לדיון משמעותי בהצעה.
בכוונתנו להקדיש את אחת מהישיבות הבאות לדיון רק בנושא זה על מנת שנוכל לגבש הצעה אחראית
ומאוזנת ולהציגה לאחר מכן בפני המזכירות.
סיכם דרורי
_ ________________________________________________________________________
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עדכון מצוות דיור
חברים ובנים שלום,
בנובמבר  , 2015ככל הנראה ,שלב א של הבנייה יסתיים ויעברו אליו החברים החדשים .כתוצאה מהמעבר
מתפנות דירות רבות בקיבוץ המתאימות לצעירים ולמשפחות .דירות למשפחות הן בעלות ביקוש רב בד"כ
ואנו בצוות דיור עושים כל מאמץ לאייש אותן בבני קיבוץ לפני שישווקו לתושבים מחוץ לקיבוץ.
חברים ובנים המתעניינים מוזמנים ליצור איתי קשר עד ה.1/9/15 -
בברכה
לימור בשם צוות דיור
_ ________________________________________________________________________

חלוקת תשריטי מגרש
ביום א' הבא 23 ,באוגוסט ,צוות סימון מגרשים יעמוד לרשות כל המעוניין לקבל הסבר ,להגיש הסתייגות
ולשאול שאלות על סימון מגרשים .המפגש יתקיים בחדר-ישיבות ליד המרכול ,בין השעות .20:00 – 19:00
שכונות "נווה זית" ו"נווה משק" קיבלו כרטיסי-מגרש וטופס נלווה לאישור מגרשם ומתבקשים להחזיר את
הטופס חתום ,כדי לאפשר המשך טיפול בשיוך מגרשם .שכונות "נווה שקמה" ו"ותיקים מזרח" קיבלו
תשריטי-מגרש ובמידה ואין להם שאלות או בקשות ,נמציא להם בהמשך כרטיסי-מגרש עם מידות לאיתור
גבולות מגרשם .חברים בודדים לא קיבלו כרטיס-מגרש או תשריט-מגרש ,כיון שגבולות מגרשם טרם
סוכם .בזמן הקרוב ,שכונות "ותיקים מערב"" ,אפקה" ו"נווה אורנים" יקבלו תשריטי-מגרש לעיונם ,למעט
מגרשים בודדים שגבולותיהם טרם סוכמו.
בשם צוות סימון מגרשים
משה סוקר
_ ________________________________________________________________________

עדכון לגבי מוסד שקמה
להורים ולחברים שלום רב,
עדכון קטן – גדול על המתרחש במוסד שקמה במהלך הקיץ .גולן טל המנהל את המוסד בשנים האחרונות
מסיים כידוע את תפקידו .את גולן יחליף נדב בן-ארי המתגורר כתושב בקיבוץ יחד עם בת זוגו אפרת שני.
לאורך השנים האחרונות עסק נדב רבות בחינוך הבלתי פורמאלי והוא נמצא כעת עמוק בתוך ההכנות
לשנה החדשה במוסד.
אנו מבקשים להודות לגולן על שנים של עשיה בתפקידם שונים ובניהול המוסד ולאחל לנדב הצלחה
בתפקיד .שתהיה שנה טובה ופורייה!
שאולי
_ ________________________________________________________________________

חופשה
שלום לכולם,
בין התאריכים  20-28.8.2015איעדר מהעבודה עקב חופשה .במהלך החופשה אהיה ברמת זמינות נמוכה
בטלפון הנייד (שיחות ו .)sms -במקרים דחופים ניתן להשיג אותי דרך שלוית קראוס 08- ,052-3962475
 .6720615בכל נושא ניתן כמובן לפנות לדרורי קפלון.
בברכה ,שאולי סנקר
_ ________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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