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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.
 .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.

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

