קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1016
30.11.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אורחות חיים *תוצאות הבחירות למועצה האזורית *חנוכה בפתח *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

השיחה
תוקדש לדיון
חברים
בנושא תוכנית
השינוי

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 "הקובץ המאוחד" המכיל הסתייגויות ותיקונים לתוכנית השינוי.

בברכה,
צוות ההיגוי "עצמאות ושותפות חדשה" והמזכירות.
_________________________________________________________________________

הצבעת קלפי
בעד ונגד
אישור תוכנית שינוי אורחות החיים
תתקיים בחדר האוכל ,בימים:

זכרו לשריין
עצמכם לימי
ההצבעה ,או
דאגו להשאיר
ייפוי כוח

שישי ,7.12.07 ,בשעות 18.30-20.30
שבת ,8.12.07 ,בשעות 11.30-13.30
ראשון ,9.12.07 ,בשעות  11.30-13.30ובשעות 18.30-20.30
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.
1

קובץ מאוחד
"קובץ מאוחד" ,המציג הסתייגויות ותיקונים שהתקבלו בקלפי ,ותיקונים שפורסמו להצעת תוכנית שינוי
אורחות החיים ביד מרדכי ,חולק השבוע בתאי הדואר ובדוא"ל.
סעיפי הקובץ המאוחד עומדים כנגד הסעיפים הרלוונטיים בתוכנית שינוי אורחות החיים ,שהוצעה
לציבור באוגוסט ) 07חוברת השינוי( ,ו/או כתוספת לה.
הקובץ המאוחד יובא לאישור שיחת הקיבוץ ) (2.12.07והקלפי ) ,(7-9.12.07כמשלים לתוכנית השינוי
שהוצעה לציבור באוגוסט .07

תקציב הכנסות והוצאות )"תלושים"(
השבוע חולקו לכל החברים תקציבי הכנסות והוצאות אישיים ,כצפי להכנסת בית האב לאחר יישום מודל
השינוי .חברים המעוניינים להאיר ,להעיר ,להבהיר ולשאול בנושא זה – אנא פנו ליריב קלרמן לטלפון
 052-3962469או באמצעות האי מייל .kehila@yadmor.co.il

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.
__________________________________________________________________________

בחירות למועצה
השבוע ,ביום ג' ,27.11.07 ,התקיימו בחירות לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון .היות ואף מועמד לא
השיג תמיכה ציבורית של לפחות  40%מהמצביעים ,יתקיים ,בעוד כשבועיים ,סיבוב בחירות שני בין שני
המועמדים שקיבלו בסיבוב הראשון את מירב הקולות )אהוד רייך ויאיר פרג'ון(.
 תוצאות כלליות )בכל המועצה( של סיבוב הבחירה הראשון:
אהוד רייך – 30.1%
יאיר פרג'ון – 27.9%
שמעון כהן – 17.9%
אליעזר יעקב – 16.7%
יניב בן חגי הלוי – 7.3%
73%
אחוז ההצבעה במועצה עמד על 73%
 התפלגות הקולות ביד מרדכי:
אהוד רייך  167 -קולות
יאיר פרג'ון –  66קולות
שמעון כהן –  26קולות
יניב בן חגי הלוי  26 -קולות
אליעזר יעקב –  14קולות
) 60%בפועל הצביעו  292איש מתוך  493בעלי זכות הצבעה )חברים
אחוז ההצבעה ביד מרדכי עמד על כ60% -
ותושבים(.
סיבוב בחירות שני ,בין אהוד רייך ליאיר פרג'ון ,יתקיים ביום ג'  ,11.12.07בין השעות .08.00-21.00
אנא הגיעו להצביע ולהשפיע על עתיד המועצה האזורית שלנו!
בברכה,
המזכירות
__________________________________________________________________________
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עדכון מפי ועדת בעלי צרכים מיוחדים )בעצ"מ(
בפברואר  07אישרה המזכירות ופרסמה לציבור את מתווה הפעולה לטיפול באוכלוסיית הבנים בעלי
הצרכים המיוחדים ביד מרדכי ) 2.2.07דף מזכירות מס'  .(979מאז התכנס צוות בעצ"מ במטרה לטפל בשלב
א' של מתווה הפעולה שהוצע :הגדרת מסגרת העקרונות על פיהן ייגזרו ,כשלב ב' ,הסכמים פרטניים מול
הבנים בעלי הצרכים המיוחדים ומשפחותיהם.
עבודת הצוות התבצעה בהנחייתו של עו"ד רז אייזן ,מומחה בנושא טיפול באוכלוסיות בעצ"מ בתנועה
הקיבוצית.
כחלק מהדיון בנושא נפגש הצוות עם הורי הבנים בעלי הצרכים המיוחדים ,לפגישת הכרות עם החומר
שנהגה עד כה .עם סיום עבודתו של הצוות ,ולאחר פגישה נוספת עם הורי הבנים בעלי הצרכים
המיוחדים ,תובא מסגרת העקרונות לדיון ולאישור המזכירות ,השיחה והקלפי.
מן הראוי לציין כי הטיפול באוכלוסיית הבנים בעלי הצרכים המיוחדים הינה חלק בלתי נפרד ממכלול
השינויים בהם עוסק הקיבוץ בימים אלה.
חברי צוות בעלי צרכים מיוחדים :ניצה רינת ,רחל אוריש ,שרה מנה ,משה הררי ,צביה סגל ,יריב קלרמן
ואופיר לבנה.
נמסר על יד אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

דו"ח משאבי אנוש
 .1עדכון מפי הצוות הממליץ לבחירת רכז משק
בהתאם לסיכום משותף ,יסיים אורי קופפרמן את הקדנציה  +ההארכה ,לתפקידו כרכז משק ,בסוף השנה
הנוכחית.
הצוות הממליץ )יעל וינמן ,ניצן ישראלי ,גלעד בארי ,מוטי ברנדס ותמיר אבני( עסק בחודשים האחרונים
בבחינת הצרכים מתפקיד רכז המשק .לצורך כך נפגש הצוות עם מספר בעלי תפקידים ,מנהלי ענפים ועם
היו"ר הכלכלי .כתוצאה מהפגישות ומלימוד והבנת הנדרש ,בנה הצוות את הגדרת התפקיד להווה ולעתיד
בטווח הקרוב.
לאחר יצירת ההבנות לגבי הנדרש מהתפקיד ,פורסם מכרז פנימי ובמקביל נערכו מספר פניות לחברים
אשר לדעת הצוות ,יש ביכולתם לענות לדרישות אלו .לאחר שהפניות הושבו בשלילה ,ולא הייתה פניה
מצד חברים כמועמדים לתפקיד ,פורסם מכרז חיצוני.
הצוות ערך ראיונות עם  5מועמדים ,והחליט להתקדם עם שלושה מהם.
שלושת המועמדים המובילים עברו מבדק התאמה ובמקביל נעשתה בדיקה מקיפה עם ממליצים ועם
מקומות עבודה קודמים בהם עבדו המועמדים .בנוסף לכך יפגשו המועמדים המובילים עם יעקב קפלן
)יו"ר כלכלי( לצורך חוות דעתו.
השבוע יתכנס הצוות לקבלת החלטה לגבי  2מועמדים מובילים ,מועמדים אלו יוצגו בפני ההנהלה
הכלכלית ) 6בנובמבר  (07ולאחר מכן המועמד המוביל יופיע בפני שיחת הקיבוץ.
על פי תוכנית העבודה ,המועמד שייבחר יכנס לתהליך חפיפה עם אורי קופפרמן בינואר .2008
 .2הכשרות  /הסבות מקצועיות
כחלק מפועלו של צוות מש"א ,עוסק הצוות בבחינת הצורך להכשרה והסבה מקצועית לחברים .צוות
מש"א ,הכולל את החברים ובעלי התפקידים :שלוית קראוס ,מיכל ארדנינג ,עפרה הלפרין ,הגר וינר ,אורי
קופפרמן ,יריב קלרמן ותמיר אבני ,הגדיר לעצמו כמטרה ,לפעול ולקדם תחום זה ,לצורך מתן כלים
ליצירת אפשרויות הגדלה ומציאה של מקורות הפרנסה לחברים.
צוות מש"א הגדיר קריטריונים אשר מהווים בסיס לקבלת ההחלטות ,עיקרי הקריטריונים מתבססים על:
מצב תעסוקתי נתון של החבר/ה ,יכולת החבר/ה לממש את ההכשרה שיקבל ,הצורך בתחום הנלמד
בקיבוץ ובשוק העבודה ,לימודים מקצועיים שנלמדו בעבר.
בשנה האחרונה יצאו  9חברים ללימודים בתחומים שונים .חברים אלו ילוו בהמשך על ידי מש"א בהתאם
לצורך.
נמסר על ידי תמיר אבני ,מנהל מש"א

3

חנוכה בפתח – הגבירו המתח


ביום חמישי ,6.12.07 ,תתקיים ארוחה חגיגית וטקס הדלקת חנוכייה
בחדר האוכל .במשך הארוחה תתקיים סדנא לילדים להכנת לפידים.



ביום ראשון ,9.12.07 ,נצא למצעד לפידים מסורתי ,לכיוון המחצבה
הסמוכה לבית העלמין .במקום תתקיים ארוחת ערב ,הפתעות
מדליקות ועוד......


במשך השבוע יתכנו פעילויות נוספות…..
 אנא עקבו אחר הפרסומים בנושא
להתראות וחג שמח
צוות החג

__________________________________________________________________________

ברכות חמות לבנים,
שהשתחררו זה עתה מהשרות בצה"ל:

דור הררי ,גיל שחם ודניאל כשר

ובאיחור קל ,ברכות חמות גם לבנות:
מעין בן חיים – שהשתחררה מצה"ל באוקטובר 07
ולתמר ציון ורחל גבריאולביץ – שהשתחררו מצה"ל
באוגוסט .07
בהצלחה לכולכם!
וקליטה נעימה בקיבוץ במסלולי הבנים השונים!
ברכות חמות ובהצלחה רבה!

לדקלה רגב

שהתגייסה לצה"ל בקיץ האחרון.

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
4

