קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1015
26.11.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אורחות חיים *בחירות למועצה האזורית *דו"ח מישיבת המזכירות
*דו"ח שיחה וקלפי *ממדים  -עדכון
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

אורחות חיים ביד מרדכי

שיחת קיבוץ מסכמת
בנושא אורחות החיים
תתקיים ביום ראשון ,2.12.07 ,בשעה  ,20.30בחדר האוכל

נושא לדיון:
אישור הבאת *חוברת השינוי להצבעה בקלפי
*לרבות הסתייגויות )שאושרו( ותיקונים לתוכנית השינוי.

בברכה,
צוות ההיגוי "עצמאות ושותפות חדשה" והמזכירות.

_________________________________________________________________________

הצבעת קלפי
בעד ונגד אישור חוברת שינוי אורחות החיים
תתקיים בימים שישי  -שבת – ראשון,
בתאריכים .7-9/12/07
תזכורת בנושא ייפוי כוח להצבעה



חבר/ה הנמצא בחו"ל יכול להעניק ייפוי כוח לכל חבר אחר )כלומר ,לא מחייב לבן הזוג(.
חבר/ה הנמצא בארץ יכול להעניק ייפוי כוח רק לבן/בת זוגו.
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בחירות
לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון
יתקיימו ביום שלישי הקרוב ,27.11.07 ,
בין השעות 08.00-21.00
עמדת הקלפי תמוקם באולם הספורט בחלקו העליון
בשל הוראות בטיחות של ועדת הבחירות,
לא ניתן יהיה להשתמש במדרגות הסמוכות.
יש להצטייד בתעודת זהות ,או ברישיון נהיגה בתוקף ועם תמונה ,או בדרכון
בתוקף ועם תמונה.
אנא הגיעו להצביע ולהשפיע על עתיד המועצה האזורית שלנו!
בברכה,
המזכירות
__________________________________________________________________________

כתזכורת לציבור ,מוגשת להלן תמצית חזונם של המועמדים לראשות המועצה האזורית.
הדברים נאמרו בשיחות פתוחות עם המועמדים ,בישיבות מזכירות שונות.
דו"ח מישיבת מזכירות מתאריך 23.11.07
נכחו בישיבה :עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,גיורא אתר ,מאיר שגיא ,יריב קלרמן ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נושאי הישיבה (1 :דיון פתוח עם יאיר פרג'ון ,מועמד לראשות המועצה המקומית חוף אשקלון (2 .דיון
פתוח עם אליעזר יעקב ,מועמד לראשות המועצה המקומית חוף אשקלון.

דיון פתוח עם יאיר פרג'ון ,מועמד לראשות המועצה המקומית חוף אשקלון.
המזכירות אירחה בישיבתה האחרונה את יאיר פרג'ון ,אחד מבין המועמדים לראשות המועצה ,לדיון פתוח
וענייני ,תוך התמקדות בעיקרי חזונו לפיתוח המועצה .יאיר תיאר עיקרי חזונו וענה לשאלות חברי
המזכירות .להלן עיקרי הדברים:


המועצה תיצור ותיבנה תוכנית חומש אשר תכיל את כל תחומי עיסוקה.



ועדי הישובים יהיו שותפים מלאים לבניית התוכנית .תוכנית החומש תכלול מטרות ,יעדים ,לוח
זמנים ,תקציבים ומדדים להצלחה.



חיזוק ובניית תחום החינוך במועצה האזורית ובישובים .חיזוק ושמירת בתי הספר הקיימים.



תוכנית החומש תכלול עליה של  2%בתקציב החינוך ,בכל שנה.



ניהול המועצה ייעשה תוך שיתוף והנעת העובדים .כוח הניהול של המועצה טמון בכוחם של כל
עובדיה ולכן ייעשו פעולות יזומות להעצמת עובדי המועצה.



בכל פרויקט ,עשייה ויצירה בתחומי המועצה ,יושקעו תכנון יסודי ומשאבים מתאימים.



בהצלחה ליאיר פרג'ון בהתמודדותו על ראשות המועצה.
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דיון פתוח עם אליעזר יעקב ,מועמד לראשות המועצה המקומית חוף אשקלון.
המזכירות אירחה בישיבתה האחרונה את אליעזר יעקב ,אחד מבין המועמדים לראשות המועצה ,לדיון
פתוח וענייני ,תוך התמקדות בעיקרי חזונו לפיתוח המועצה .אליעזר וכמה מתומכיו ,שהגיעו עימו לדיון,
ענו על שאלות חברי המזכירות .להלן עיקרי הדברים:


בחירת מנהלים ובעלי תפקידים למועצה תיעשה על פי כישורים ומנהל תקין.



תבוצע תוכנית חומש כלכלית לפיתוח המועצה בה יכללו כל ישובי המועצה .התוכנית תהיה
שקופה וידועה לציבור.



המועצה תשים בראש מעיניה גיוס תקציבים למען פיתוח משאבי האזור :בתעשייה ,בחקלאות
ובתיירות .המטרה :יצירת מקורות פרנסה ומקומות עבודה לתושבי האזור.



איש באמונתו יחיה .כל ישוב יבחר באופן חופשי את צביונו ואפיוניו בנושאי תרבות ודת .לא
תהיה התערבות מוניציפאלית בניהול אופיו של הישוב.



פרויקט "ניצנים" המיועד לבניית בתי הקבע לתושבי ניצן ינוהל על ידי מנהלת משרד השיכון,
שתהיה אחראית לתכנון ולניהול הכספי.



החינוך ,כערך עליון ,יקבל מלוא תשומת הלב .בתום שלב קצר של הכרות עם תחום החינוך
במועצה  -תיבנה תוכנית עבודה בתחום החינוך למען העשרת וצמיחת דור העתיד.



בהצלחה לאליעזר יעקב בהתמודדותו על ראשות המועצה.

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

דיון פתוח עם שמעון כהן ,ראש המועצה האזורית חוף אשקלון )פורסם בדף מזכירות מס'
.(1009
בישיבתה מיום  12.10.07אירחה המזכירות את שמעון כהן ,ראש המועצה האזורית חוף אשקלון .שמעון
כהן ,המתמודד עתה מחדש על ראשות המועצה ,ביקש לשמוע את חברי המזכירות ולספר על תוכניות
המועצה לשנים הקרובות .שמעון תיאר עיקרי חזונו וענה לשאלות חברי המזכירות .להלן עיקרי הדברים:


הקמת קריית החינוך המשותפת לחופים ושקמה ,במתחם שקמה.



המשך הפיתוח והטיפוח החינוכי בבתי הספר ,בניהול המועצה.



טיפול וקידום פרויקט הממ"דים – מימון ואופן פעולה )המועצה דוחפת לכך שכל חבר יוכל לבנות
ממ"ד מהיסוד )ולא ממ"ד מוכן המורד ממנוף(.



תמיכה וסיוע בשיפור בתשתיות הקיבוץ )אישור תוכניות ותקציבים(.



סיום הטיפול בפרויקט "ביוב קצה" )אישורים וסיוע בהשגת מענקים(.



לקראת סיום ציין שמעון כי השותפות עם המועצה תלויה גם במעורבות חברי הקיבוץ בנעשה
במועצה .הוא מצידו הבטיח "דלת פתוחה" לכל חבר ובכל נושא.

 חברי המזכירות ציינו את הישגי המועצה ביד מרדכי בשנת :2007
 קידום רעיון קריית החינוך המשותפת במתחם שקמה ובתחילת ניהול בית ספר בפועל על ידי המועצה. העברת תקציבי תמיכה לא מבוטלים למגזרים השונים.

בהצלחה לשמעון כהן בהתמודדותו על ראשות המועצה.

דיון פתוח עם אהוד רייך ,מועמד לראשות המועצה המקומית חוף אשקלון )פורסם בדף
מזכירות מס' .(1012
בישיבתה מיום  26.10.07אירחה המזכירות את אהוד רייך ,אחד מבין המועמדים לראשות המועצה ,לדיון
פתוח וענייני תוך התמקדות בעיקרי חזונו לפיתוח המועצה .אהוד וכמה מתומכיו ,שהגיעו עימו לדיון ,ענו
על שאלות חברי המזכירות .להלן עיקר חזונם ,כפי שהוצג על ידם:


יצירת מעורבות גבוהה של עובדי המועצה בנעשה בישובי המועצה.



מתן דגש על שרות ודלת פתוחה לציבור.



ניהול שקוף ומשתף.
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יצירת מקורות כספיים למועצה לטובת יישוביה.



העמדת תחום החינוך "בראש סדר העדיפויות" המועצתי ,המשך חיזוק בתי הספר חופים ושקמה.



שיפור ופיתוח תשתיות המועצה.



פיתוח יוזמות ופרויקטים כלכליים.



בהצלחה לאהוד רייך בהתמודדותו על ראשות המועצה.

----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות מזכירות קודמות---------------

דו"ח שיחת קיבוץ
נושא השיחה .1 :הצגת  /אישור קובץ תיקונים מס'  2להצעת תוכנית שינוי אורחות החיים ביד מרדכי.
 .2דיון חוזר בהסתייגותו של אילון פרידמן בנושא "הסדר תשלום בגין הורים יכלול גם השתתפות
בחתונות הבנים/ות ,כפי הנהוג היום .3 ".הסתייגות חברים בנושא "מוסד בית" )מסיבות טכניות נדחתה
הסתייגות זו למועד השיחה הנוכחית( .תאריך השיחה .18/11/07 :יו"ר השיחה :דני שני .צילום :מאיר
יצחק .הגברה :משה הקל .נכחו בשיחה 30 :חברים .החלטות :סעיפים  1-2יובאו לאישור הקלפי ביום
 .23-24/11/07סעיף  3הובא לשיחה לצורך פרסום ועדכון החברים :נציגות הורי מוסד בית ,רעיה פסי ,מרים
כורם ואורלי סיגלמן התארחו בישיבת צוות ההיגוי המטפל בנושא אורחות חיים .הישיבה התקיימה ביום
 18.11.07טרם השיחה .בישיבה הועלו על ידי הנציגות מספר נושאים להסתייגות והתייעצות .בתום
הפגישה ,ובהובלת נציגות הורי ילדי "מוסד בית" ,גובשה הסכמה משותפת בנושא "נסיעות לפולין" .להלן
ההסכמה שגובשה והוקראה בשיחת הקיבוץ" :הקהילה רואה במסע לפולין אמצעי וערך חינוכי לקשר של
החניכים לקהילה .חניך  /תלמיד שלא יוכל ,מסיבות אישיות ומוצדקות ,להשלים את מכסת הנסיעה
)מימון( לפולין ,תתערב עבורו הקהילה באמצעות ועדת חינוך ,ותסייע כמיטב יכולתה ותדון לגופו של
עניין .כל זאת בהתאם לנספח ה' בחוברת השינוי העוסק בייסוד קרן לעזרה הדדית".
__________________________________________________________________________

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :23-24.11.07
)אילון פרידמן(" :הסדר תשלום בגין הורים יכלול גם השתתפות בחתונות הבנים/ות ,כפי שנהוג היום".
תמכו ,89 :התנגדו ,69 :נמנעו .6 :אושר.
)צוות היגוי "עצמאות ושותפות חדשה"(" :קובץ תיקונים מס'  2להצעת תוכנית שינוי אורחות החיים ביד
מרדכי ,שהוצע על ידי צוות ההיגוי ,ושהוצג בשיחת קיבוץ בתאריך  ,18.11.07יתווסף להצעת תוכנית שינוי
אורחות החיים שהוצעה לציבור באוגוסט  ."07תמכו .108 :התנגדו .32 :נמנעו .22 :אושר.
ניהול קלפי :יהודית מידן ,זהבה ציון ,טובה פרידמן ,גי ארדנינג ורחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________

ממ"דים  -עדכון
חברים אנא שימו לב :כל מי שעדיין לא מסר את בחירתו למיקום הממ"ד )צד  /כיוון ההתחברות לבית
ומספר הדגם( חייב להעביר אלינו בדחיפות את החלטה על הספח שנשלח לביתכם .בהתאם לדרישת
פקוד העורף ,עלינו להעביר עד סוף השבוע הזה את התכניות למתכנן .בית אב שלא יעביר בחירתו -
המתכנן ייאלץ להחליט על המיקום והדגם בעצמו.
נמסר על ידי שאול וולנסקי ושוקי רייזל.
__________________________________________________________________________

המשך פגישות אישיות עם חברים בנושא אורחות החיים
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
__________________________________________________________________________

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
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