קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1021
17.01.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת מזכירות *מינויים *פרס לפרדס יד מרדכי *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 11.1.08
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,שמעון כורם ,גיורא אתר ,מאיר שגיא,
יריב קלרמן ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה .נעדר מהישיבה :אילון פרידמן.
 .1דיון ואישור תקציב בנושאי הנצחה .השתתפו בדיון ענת ריס וורד בר סמך.
חדר ההנצחה של הקיבוץ ,הממוקם במוזיאון ,צבר ברבות השנים בלאי טבעי .בישיבתה האחרונה החליטה
המזכירות לאשר בו שיפוץ פנימי אשר יכלול שדרוג תמונות הנופלים ,החלפת שטיחי הקיר והרצפה,
והחלפה ותוספת של גופי תאורה.
בנוסף אישרה המזכירות הפקת סרט לציון  60שנה למערכה ביד מרדכי .הסרט יכלול ראיונות עם חברים
ויספר את סיפור הלוחמים שנפלו בתש"ח דרך עיני הבנים.
תקציב שני הנושאים הנ"ל יעמוד יחד על  ₪ 20,000והם יבוצעו באחריות צוות ההנצחה של הקיבוץ,
בראשותן של ענת רייס וורד בר סמך.
 .2סיכום פעילות צוות היגוי אורחות החיים ביד מרדכי
עם אישור הצעת שינוי אורחות החיים בקלפי סיים צוות ההיגוי את תפקידו .תהליך הטמעת השינוי
מופקד כעת בידי צוות היישום ובידי המזכירות .צוות היישום יתמקד בתהליכי היישום הלכה למעשה
והמזכירות תופקד על ההכנות שידרשו לאישור המודל בתום שנת הניסיון .כמו כן תהווה המזכירות גוף
מבקר לצוות היישום.
המזכירות מברכת את חברי צוות ההיגוי :עפרה הלפרין ,הגר וינר ,ניצן ישראלי ,ישראל מידן ,משה סוקר,
חביבה פסי ,שי ציון ,יונתן מן וגילי דגני על פועלם הרב בתהליך שינוי אורחות החיים ביד מרדכי.
המזכירות מברכת את חברי צוות ההיגוי על נכונותם להמשיך ולתרום בנושא אורחות החיים ביד מרדכי
ולפיכך ועל פי הצורך ושיקול הדעת ,תרתום את חברי צוות לעצה ומחשבה בעת דיוניה בנושאים אלה.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

מועדת מינויים
 .1המכרז לחברות בוועד המנהל )מזכירות( של הקיבוץ עדיין פתוח )עד סוף חודש ינואר .(08
חברים המעוניינים להציג מועמדותם למזכירות ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם( מוזמנים
לפנות אלינו בהקדם .כפי שנמסר בשבוע שעבר ,המזכירות הבאה שתיבחר תקבע את נוהלי עבודתה
מחדש ובהחלט יישקל להעביר את ישיבות המזכירות מימי שישי בבוקר לימי חול ,אחר הצהריים /
ערב .תדירות הישיבות תקבע על פי הצורך ,בין פעם לפעמיים בחודש.
 .2ועדת חינוך – ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בועדת חינוך .כתזכורת
לחברים להלן מטרות הועדה ותפקידיה ,כפי שפורסמו בהחלטת המזכירות:
מטרות
 ועדת חינוך תהווה כתובת לפתרון בעיות ,לייעוץ ולתמיכה לבעלי תפקידים רלוונטיים בתחום
החינוך )הגיל הרך והחינוך הלא – פורמאלי(.
 ועדת חינוך תהווה גוף תיאום בין הגורמים החינוכיים )הלא פורמאליים  +גיל הרך( בקיבוץ ,לבין
הנהלת הקיבוץ )מש"א ,קהילה ,מזכירות(.
 ועדת חינוך תהיה אמונה על הובלת מדיניות החינוך וכן תמליץ על קודים חינוכיים שהקהילה
רוצה להעניק לבניה )חברים ותושבים(.
תפקידים וסמכויות
 תכנון וגיבוש מדיניות החינוך של ילדי קהילת יד מרדכי ,מחוץ לפעילות הפורמאלית.
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אישור תוכניות החינוך הלא פורמאליות ביד מרדכי.
פיקוח ובקרה על תוכניות החינוך הלא פורמאליות ביד מרדכי.
כתובת לטיפול בסוגיות שבאופיין אינן פדגוגיות אך יש להן השלכות קהילתיות.
מתן הנחיה וייעוץ לבעלי תפקידים האחראים לתפעול הפעילות החינוכית הלא פורמאלית של
ילדי יד מרדכי.
מתן חוות דעת מקצועית ,הנחיה ,הכוונה וייעוץ לבעלי תפקידים ,מזכירות ,הורים )פרטני  /פורום
הורים( ,מחנכים ,מדריכים – בכל נושאי חינוך הגיל הרך והחינוך הלא-פורמאלי :תכנים ,תוכניות
עבודה ,סוגיות ודילמות ,שאינם מכוסים ו/או מטופלים על ידי מוסדות החינוך הפורמאליים.
ייצוג הקיבוץ בועדת החינוך של המועצה האזורית )נציג מועדת החינוך של הקיבוץ ימונה לנציג
ועדת חינוך במועצה(.
קיום קשר וגילוי מעורבות במתרחש בחינוך הפורמאלי שבחצר.
דיון בבעיות שוטפות בתחום החינוך הלא פורמאלי.

 .3ועדת קלפי – ברכות לבלה שני ,נירה אלקין ,גליה בלעיש וחנה ישראלי שהצטרפו לועדת קלפי
האמונה על ניהול ההצבעות ועל שמירת נוהלי הקלפי.
נמסר על ידי דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר
__________________________________________________________________________

בעקבות קאסם בקיבוץ
ביום חמישי ,6.1.08 ,הזדעזענו כולנו למשמע קול נפץ עז .קאסם נפל במורד גבעת המוזיאון מערבית ל"גן
יפה" .הקאסם ,בקוטר של  115מ"מ ,נורה מאזור ניסנית .טיפול המשטרה היה מהיר ומפקד משטרת שדרות
ביקר במקום .לא נגרם נזק לנפש ,אך נזק קל נגרם לרכוש :חלונות שהתנפצו במרפאה ,בחדר האוכל,
בדואר ובביתם של רעות ומיכאל כשר.
בעקבות פרסום בלוח האלקטרוני מטעם צוות רווחה ,פנו מספר משפחות למפגש עם הצוות .כמו כן צוות
הרווחה פנה מיוזמתו למספר משפחות כדי לברר מצבם .אנשים דיווחו על מצב חרדה אך כעבור זמן דווח
על רגיעה.
צוות צח"י הופעל מייד עם תחילת האירוע במטרה לעדכן ולספק תשובות לאוכלוסיה בעת האירוע וכן
בכדי לסייע לאוכלוסיה באמצעות צוות הרווחה.
נמסר על ידי רעיה פסי ,צוות צח"י
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא פגישות תוכנית אב
כזכור ,אישר הקיבוץ בחודש שעבר את מסמך המטרות והיעדים לתוכנית האב של הקיבוץ .לקראת השלב
הבא בפרויקט ,הוכנו על ידי מתכנניה שתי חלופות לתוכנית האב.
הדיון בחלופות יתקיים במסגרת שתי פגישות של צוות ההיגוי הרחב של תוכנית האב ולהלן מועדיו:
 יום שני ,17.00-20.00 ,28.1.08 ,בחדר הישיבות של הבומבוסים.
 יום ראשון ,17.00-20.00 ,10.2.08 ,בחדר הישיבות של הבומבוסים.
הדיון פתוח לציבור החברים והתושבים ביד מרדכי!
בברכה ,שוקי רייזל ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________

פרס לצוות הפרדס של יד מרדכי
וועדת אנשי מקצוע בראשות נשיא תערוכת "אגרו-משוב"  2088ומזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל , ,יוסטה
בלייר ,התכנסה ב  23 -בדצמבר ובחרה ,מתוך המלצות רבות ,ב  10 -אישים משבעה תחומים שונים בענף
 .2007השנה נבחרו "נבחרי השנה
החקלאות כזכאים לקבלת אותות "נבחרי השנה" בחקלאות לשנת 2007
בחקלאות" מענפי הבקר ,פרי-ההדר ,מטעים ,לול ,ירקות ,חקלאות אורגנית ,מחקר וההדרכה ,וגינון.
"נבחרי השנה" קיבלו את האותות מידי שר החקלאות ,שלום שמחון ,במסגרת טקס חלוקת אותות "נבחרי
השנה"  ,2007שהתקיים ב 9-בינואר ,בגני התערוכה.
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להלן קטע שנכתב על יעקב וצוות הפרדס ,מתוך פרסום עדכני של תערוכת אגרו משוב:
"ענף פרי ההדר:
יעקב מורדיש ,רכז הפרדס של קיבוץ יד-מרדכי ,העובד כפרדסן מזה  25שנה ברציפות! תרם רבות לקידום
ענף ההדרים בארץ .יעקב מורדיש וצוות ענף הפרדס אחראים על  530דונם פרדסים ,מהם כ 210-דונם
קליפים ,שבהם תוצאות היבול המקצועיות הן מעל המצופה.
יעקב פועל בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי שה"מ וחוקרי מנהל המחקר החקלאי של משרד החקלאות.
יעקב הוא חקלאי שאינו חושש מחידושים ,והינו נמנה עם המגדלים הראשונים של סצומה יפנית ,ו"אור".
בפרדס הקיבוץ חלקת ניסוי משותפת עם משרד החקלאות .בחלקה זו נערכים ניסויי שדה לשיפור היבולים
בזנים השונים וכן מתבצע בה פיתוח של זנים חדשים .יעקב מורדיש ,מיכה רגב ודוד שני מעורבים בפיתוח
מערכת השקיה ממוחשבת ואוטומטית הכוללת חיישנים ,לקביעת מועדי ההשקיה וכמויות המים .מערכת
ההשקיה ,הפרוסה על פני הפרדס בקיבוץ ,משפרת את היבולים ומביאה לחיסכון ניכר במים.
מדברי חי בנימיני ,מזכיר ארגון מגדלי פרי-ההדר בישראל" :פרדס יד-מרדכי מהווה דוגמא ומופת לפרדסנים
רבים ,לטיפול מסור ויעיל .שיתוף הפעולה עם מדריכי וחוקרי משרד החקלאות – תרם רבות ותורם
לקידום ענף ההדרים ברחבי מדינת ישראל".

לצוות הפרדס הוותיק והמסור
יעקב מורדיש ,יוסף צ'רקובסקי ,דוד שני ומיכה רגב
ברכות חמות לרגל זכייתכם בפרס המכובד
"נבחרי השנה" בחקלאות הארצית לשנת 2007
ראויים לציון מסירותכם והתמדתכם בניהול ענף הפרדס והבאתו להישגים
מקצועיים וכלכליים מרשימים.
הצלחה לכם ולנו בהמשך הדרך!!
מאחלים בשם החברים הרבים ובשם הנהלות הקיבוץ
אורי קופפרמן ,יריב קלרמן ואופיר לבנה

הפרדס בעיניים שלנו..
נשאלתי למה ומדוע קיבל צוות הפרדס פרס על חקלאות מצטיינת..
צוות הפרדס עובד בנאמנות שנים רבות :יוסף צ'רקובסקי ,דוד שני ,מיכה רגב ואנוכי ,יעקב מורדיש .כולנו
עובדים בין  40ל 15 -שנה .קיבלנו פרדס מוצלח ומצטיין בשנותיו והשכלנו להגדילו לפי כמויות המים
שהוקצו לנו .במשק הישראלי הספידו את ענף ההדרים ומ 400,000 -אלף דונם ירדו ל 180,000 -דונם.
בשנים שנעקרו הפרדסים ברחבי הארץ – אנו הרחבנו את השטח .בסיס ההחלטה היה כלכלי :בחרנו זנים
שונים ומגוונים שהתבססו על טיפול וגידול קשים יותר ,כמו:
 .1סצומות מקדימות וחדשות שיובאו מיפן.
 .2ה"מיכל" – הקליף המצטיין תוצרת ישראל.
 .3ה"נובה" – הקליף המבוקש באירופה.
 .4ה"מירב" – קליף מוצלח במיוחד בטעמו.
 .5ה"אורה" ,וה"אור" – פאר הפרי בעולם שצבעו ,טעמו ,התקלפותו ,תקופתו וחוסר הגרעינים בו –
משביעים כל פה.
 .6ה"טופז" ,אותו חידשנו ושהינו מתאים לשווקים מיוחדים.
בנוסף ,לא עקרנו את האשכוליות האדומות וגם לא חלק מהאשכוליות הלבנות ,שהיו במשבר עמוק באותן
השנים .בהמשך הכפלנו את היבולים באשכוליות מעל  10טון לדונם ,ובאיכות אריזה ובגודל מבוקש
סיפקנו את דרישות המשווקים .בשנים האחרונות הגענו לפדיון של  $ 4,500לדונם אשכוליות ,כאשר בענף
מקובל פדיון של .$ 1000-1500
נטענו לימון מיוחד שאין כמותו בארץ למעט חלקות בודדות בה .הלימון נקטף בקיץ )תקופה בה אין לימון
רגיל( והוא ניחן ביבול הרב שהוא מניב ,בפדיון מחירים גבוה ובטעמו המיוחד ,שמתאים מאד לטיבול
סלטים ודגים.
משנת  1985ועד היום שינינו את פני הפרדס באופן משמעותי – מהתקופה הקודמת נשארו בסך הכול 100
דונם .הוספנו והחלפנו  430דונם וסה"כ אנו עומדים כיום על פרדס של  560דונם.
לאורך כל התקופה שונתה מערכת ההשקיה ממתזים לטפטוף.
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במהלך השנים הכנסנו לשרות הפרדס מערכת השקיה ממחושבת ועצמאית ,אותה תמכנו בהמשך במערכת
של "פיטק" ,לצורך בקרה מתקדמת של השקיה ודישון .על מערכת זו אמונים מיכה רגב ודוד שני – להם
כל הכבוד!
לאורך כל השנים שמרנו בצורה מבוקרת ואחראית על רווחיות הפרדס ,השקענו בחידוש הציוד ובשדרוגו,
תוך שמירה על הקיים )טרקטורים וציוד נלווה( והימנעות מבזבוז משאבים יקרים והשקעות לא מבוקרות.
היות ואסור לנו להשתמש במים זולים כגון מי הקולחין או מי שפדן אנו חיים במגבלת מים תמידית.
איסור השימוש במי קולחין ובמי "השפדן" נובע ממגבלות חוקיות ,שלא מאפשרות שימוש במים אלה
מערבה מכביש מס' ) 4כביש אשקלון – עזה( מחשש לזיהום מי התהום באזור.
לסיום ,ברצוני להודות קודם כל למשפחות שלנו שמלוות אותנו יום יום ,למרכזי המשק לדורותיהם
שתומכים ועושים כל אחד לפי יכולתו והבנתו ,למערכות התומכות שלנו ,ולקיבוץ  -שנתן ונותן אמון בנו,
צוות הפרדס.
איחולי הצלחה לכולנו בהמשך הדרך!
בברכה ,יעקב מורדיש ,בשם צוות ענף הפרדס
__________________________________________________________________________

עדכון שחמט
סיבוב שני בליגה
התחלנו השנה את הליגה ברגל ימין :ניצחון בסיבוב הראשון בתוצאה  – 1.5 x 2.5דני סוסונוב הפסיד,
יתיר דגן סיים בתיקו ואסף כורם ושלמה ארבל ניצחו .רוב המשחקים במחוז הדרום הסתיימו בתוצאות
דומות ,זאת אומרת שאנו במקום ראשון משותף עם עוד  4קבוצות .נקווה לטוב בהמשך.
הסיבוב השני יתקיים בשבת הקרובה 19 ,לדצמבר ,באשדוד מול אשדוד י' ,אשר ניצחה בסיבוב הראשון.
בלוח הראשון ישחק בעל דירוג של  2040נק' והשחקן בעל הדירוג הנמוך ביותר הוא בעל  1600נק' .ההרכב
שלנו :דני ,יתיר ,אסף ושלמה ארבל .רזרבה :אלי שוקרון .יוצאים מרחבת המטבח בשעה .09.15
איחולי הצלחה ,משה סוקר
__________________________________________________________________________

לצלמים  ......ולכלל הציבור
לאחר עשרות שנים של "מתן שרות לצלמים" )בביתנו הקיבוצי( ,אנחנו בסיומו של עידן זה" .לא השינויים
הקיבוציים" -אלא העידן הדיגיטאלי )עם כל הפלוסים( ,הוא הגורם .מתברר שציבור הזקוקים לשרותנו
שואף ל) 0 -כמעט( ו"כולם" מסתדרים בכוחות עצמם .במידה ויהיו שירצו להמשיך לעבוד עם חנות
המעבדה "שלנו" ,להלן פרטיה :קולומביה )שם החנות(  ,רח' העלייה  19תל – אביב  ,טל .03-6883353
אי  -מיילcolombia@foto.co.il :
השרות הטוב והמחירים – נשמרים !! רק שכל אחד ימצא את דרכו לקשר עימם.
שמחנו מאוד להיות לשרותכם כל אותן שנים רבות והשתדלנו שיהיה לשביעות רצון של כולם ומקווים
שאכן כך היה .אנחנו מאחלים לכולם המשך יצירתי נרחב בתחום המדובר -ושתימשך ההנאה המלווה כל
אחד ואחד למראה תוצאות ה"לחיצה" הקטנה במצלמה ,ויהיה הנושא אשר יהיה...
אנא ראו פרסום זה כהודעה על הפסקת השרות.
המשך צילום מהנה ופורה ושיהיה לכולנו רק טוב!...
מאחלים  :ישראל סטולר וגבי קורן.
__________________________________________________________________________
לאדווה דרור
זר ברכות על קישוט הממ"ד במרפאה!
החברים מוזמנים להתרשם,
מאחל :צוות המרפאה.

__________________________________________________________________________
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