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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :חג הקיבוץ  -תודות *שיחת קיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

חג הקיבוץ – תודות וברכות
ברכה שהוקראה לצוות 'חג הקיבוץ' במסיבת 'חג הקיבוץ'
לצוות הוותיק והמגובש ,שכל שנה משנס מותניו ,מתאסף ומחליט על נושא מיוחד שאותו הוא מקדיש
לחברים ולקיבוץ בערב מושקע ,מעניין ,שסוחף איתו את הקיבוץ.
אנחנו ,חברי הקיבוץ ,רוצים להכתיר אתכם בתור יקירי הקיבוץ על ההשקעה הגדולה ,רבת השנים ,על
האנרגיות הנפלאות שיוצאות תחת ידיכם.
אנו רוצים שתבחרו לכם יום מתאים ,תעלו על הטנדר ותרדו דרומה ל'חמאם' בצאלים ליהנות יחד אחרי
ארגון החג הנוכחי ,לשבת בג'קוזי ולחשוב על החג הבא ,ולקנח בארוחה מיוחדת במקום!!!

אלפי תודות!! מאתנו בהערכה רבה!!
חברי ,תושבי ובני יד מרדכי
כתבה :נאווה גל
---------------------------------

לצוות הוותיק ,המסור והנאמן ,שמפיק מדי שנה את אירועי חג הקיבוץ – חנה שני ואלון דגן
)מרכזים( ,אסנת ענבר ,רחל אשחר ,עידית בארי ,יוכבד מירב ,עמוס קלרמן ,דינה סטולר ,גליה
בלעיש ,עליזה ויס ודני כרמי,
תודה על שרוממתם לנו את תחושת הגאווה בבית שלנו שחוגג השנה יום הולדת !65
תודה על שאפשרתם לנו להרגיש
כמה טוב להיות שייך לקהילה חיה ונושמת ,חושבת ומדברת ,בונה ויוצרת,
וכמובן ,בהשראתכם ,גם מתקשרת!!
תודה מיוחדת למורן ענבר על הסרט ,לגיא ברוך על המצגת ,לעידו דביר ותומר ענבר על התאורה ,ליואל
שטיין על הצילום ,לדוד שני על הבמה ,לחבורת הזמר על צלילי הדבש ,וכמובן לכל המציגים ומופיעים
שהנעימו לנו את הערב בהשתתפותם!

יישר כוח ולהתראות עם כולכם בשנה הבאה!!
בהערכה רבה ובשם בית יד מרדכי,
אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 8.12.08
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,איתן ציון ,הלל שיפמן ,שלוית קראוס ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי,
יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1דיון בהצעת ועדת חינוך למנות רכז/ת אחראי/ת לתחום חינוך .השתתפו בדיון נציגות
ועדת חינוך :מישל דגני )מרכזת( ,חנה סגל.
א .רקע לדיון:
לאור שינוי מודל אורחות החיים ,בעיות תפעוליות חדשות שנוצרו ,סיכום והפקת לקחים מהחופש הגדול,
עבודה שוטפת מול :המועצה ,בתי הספר "חופים" ו"שקמה"" ,מוסד בית"" ,פנימייה"" ,תלתון" ו"הגיל הרך",
ראתה לנכון ועדת חינוך להמליץ למזכירות למנות רכז/ת לתחום החינוך ,אשר באחריותו/ה ריכוז התחום
וטיפול בכל נושאי החינוך הבלתי פורמאלי ביד מרדכי.
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ועדת חינוך ביקשה לציין כי הרציונל להצעתה גלום ב'חזון יד מרדכי' המציב את תחום החינוך כאחד
מערכי הליבה של הקהילה :מתוך חזון יד מרדכי) :חוברת השינוי ,עמוד  ,2אפריל " :(2008ביד מרדכי
תתקיים קהילה רב דורית ,צומחת ושורשית ,בעלת צביון כפרי ,של אנשים עצמאים ,המקיימת שותפות
ברמה מוסכמת בנושאי חינוך ,בריאות ,סיעוד ,תרבות ומחויבות לבעלי הצרכים המיוחדים שבתוכה".

ב .סקירה כללית – כפי שהוצגה על ידי מישל דגני ,חנה סגל ויריב קלרמן
 מאז הקמתה עוסקת ועדת חינוך )מישל דגני ,חנה סגל ,נסיה רגב ,סיגל גדיש ,אשרת קלרמן ,מיכלארדנינג ,מוסא בר סמך ,הגר וינר( בטיפול בנושאים שוטפים כגון :קייטנות קיץ ,חוגים ,פעילויות
בחופשים ואחה"צ ,סיכומי פעילויות וחופשים ,בעיות משמעת ,יצירת ממשקי עבודה מול המועצה ומול
בתי הספר שבקיבוץ ,ועוד.
 בשנים האחרונות קיימת מגמה של יצירת גבולות ברורים בין אחריות בתי הספר לחינוך הילדים )חינוךפורמאלי( לבין אחריות ההורים והקהילה לחינוך הילדים .מגמה זו מחדדת את הצורך לדון בשאלת עומק
האחריות של הקהילה לתחום החינוך של ילדי היישוב.
 תפעול מנגנונים חדשים במודל החדש בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ,החשיבות ליצירת ממשקים מולגורמי חוץ )תקציבים ,תוכניות ,וכו'( כגון מועצה ,בתי הספר" ,שותפות  ,"2000מצריך פונקציה מרכזת
ואחראית לתחום.
 פעילות רכז/ת תחום חינוך בנושאים הבאים עשוי למנף את תחום החינוך ביד מרדכי לטובת הילדיםולטובת הקהילה:
כללי:
כמנהל ועדת חינוך ,יהווה רכז/ת תחום החינוך כתובת לפתרון בעיות ,לייעוץ ולתמיכה לבעלי תפקידים
רלוונטיים בתחום החינוך )הגיל הרך והחינוך הלא – פורמאלי( ,יתאם בין הגורמים החינוכיים )הגיל הרך +
הלא פורמאליים( בקיבוץ ,לבין הנהלת הקיבוץ )מש"א ,קהילה ,מזכירות( ויהיה אמון יחד עם ועדת חינוך
על הובלת מדיניות החינוך שהקהילה רוצה להעניק לבניה )חברים ותושבים() .שאוב מהגדרת מטרות
ותפקידים של ועדת חינוך  -פורסם בדף מזכירות מס' .(16.11.07 ,1013
נושאים באחריות רכז תחום החינוך:
 .1בניית תקציב החינוך וניהולו .2 .תמחור פעילויות וגבייה מתושבים וחיצוניים .3 .אחריות לפעילות
"תלתון"  -תכנים ,תפעול ,הדרכה ,ציוד ,מבנה .4 .אחריות לפעילות "מוסד בית"  -תכנים ,תפעול ,הדרכה,
ציוד ,מבנה .5 .קייטנה – הקמת העסק מידי שנה מול משרד החינוך והמועצה ,ניהול ופיקוח .6 .בניית
תוכניות עבודה לתלתון ,למוסד בית ולקייטנה .7 .אחריות למציאת מדריכים והכשרתם )תלתון ,מוסד בית
וקייטנה( .8 .סיכומי פעילויות והפקת לקחים .9 .נציג/ת יד מרדכי בעמותת שקמה )כולל פנימייה(.10 .
נציג/ת יד מרדכי בבית ספר חופים .11 .יצירת ממשק עבודה מול רכזת הגיל הרך .12 .יצירת ממשק קשר
מול ההורים .13 .רכז מכלול החינוך של צח"י .14 .נציג יד מרדכי במועצה בתחום החינוך :נציג/ת בועדת
החינוך במועצה ,עבודה שוטפת מול מחלקת החינוך ,פרויקט 'שותפות  ,'2000נציג בפורום החינוך של
הקיבוצים במועצה ,טיפול בתקציבי עוטף עזה .15 .הוצאה לפועל של החלטות השינוי בנושאי חינוך:
שיעורי עזר ,חוגים ,תנועת נוער .16 .טיפול בבעיות משמעת .17 .טיפול בבעיות השתלבות ילדים
במסגרות .18 .ניהול ועדת חינוך של הקיבוץ .19 .כתובת בכל נושאי החינוך הלא פורמאלי בקיבוץ.
היקף המשרה הרצוי:
במהלך הלימודים  -חצי משרה גלובאלית .בחופשים  -חלק יחסי של משרה מלאה )נוכחות באירועים
ובפעילויות( .ועדת חינוך ממליצה למנות לתפקיד חבר קיבוץ בעל רקע בחינוך.

ג .עיקרי הדיון שהתפתח
 בעבר לא היה קיים צורך למנות רכז לתחום החינוך היות ו"שקמה" ו"חופים" עטפו וארגנו את הפעילותהבלתי פורמאלית של חינוך הילדים .כיום ,עם העברת בתי הספר לאחריות המועצה ומיקוד אחריותם
בחינוך הפורמאלי ,עולה הצורך במינוי.
 התחושה ש"שקמה" ו"חופים" אחראיים לכלל פעילויות החינוך הינה מוטעית .חברים צריכים להפניםשבתי הספר אינם נותנים מענה חינוכי אחרי שעות הלימודים.
 קהילה אשר מציבה את תחום החינוך בראש מעייניה חייבת לייצר בקרבה מסגרות איכותיות לתחוםהחינוך הבלתי פורמאלי .קהילה שלא תשכיל להעמיד מסגרות שכאלה תצא בהפסדה.
 יד מרדכי בורכה במסורת של פעילויות חינוך בלתי פורמאליות .חייבים לשמר מסורת זו ולהמשיך לפתחאותה.
 לרכז/ת תחום החינוך משימות חשובות אשר מתמצות בייצור רצף חינוכי בכל שעות היום לילדיהקהילה.
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 פעילות מיטבית וריכוז מאמץ של רכז/ת תחום חינוך בהשגת תקציבים חיצוניים עשויה לשפר אתתקציב החינוך ולהצדיק את המשאב הנדרש לו.
 מבלי להמעיט בחשיבות הצעתה של ועדת חינוך ,חשוב לגלות רגישות לעלויות הכלליות של הקהילהבעת קביעת התקציב למינוי המוצע.

ד .סיכום
 .1כערך ליבה ביד מרדכי ,מן הראוי למנות לתחום החינוך רכז/ת אשר באמצעותו יפותח ויבוסס תחום
החינוך בישוב ובאחריותו תתנהל גם ועדת החינוך של היישוב.
 .2המזכירות מאשרת הצעת ועדת חינוך למנות רכז/ת לתחום החינוך.
 .3אישור ההצעה יתבטא בהצעת תקציב הקהילה לשנת .2009

 .2איוש צוות רווחה
בהמשך להקמת צוות רווחה שמטרתו לפעול בימי השגרה השוטפים ולתת מענה לחברים ולמוסדות
הקיבוץ בנושאי רווחה אישרה המזכירות בישיבתה הנוכחית את הרכב הצוות המיועד.
על פי אישור המזכירות את מטרות הצוות ,תפקידיו ,סמכויותיו והרכבו )פורסם דף מזכירות מס ,1056
 (17.10.08יכלול צוות הרווחה נציג/ת ציבור ,שמינויו/ה יוצע על ידי המזכירות  +מנהל/ת בריאות ורווחה
 +נציג/ת מזכירות.
המזכירות אישרה מינויו של אברמי אבני כנציג הציבור בצוות ואת מינויה של רחל אשחר כנציגת
המזכירות בצוות .הצוות ינוהל על ידי ניצה רינת ,מנהלת בריאות ורווחה.
המזכירות מאחלת הצלחה לחברי הצוות לקראת עשייתם במלאכה החשובה.

 .3יצירת ספר נהלים לקיבוץ
המזכירות אישרה הקמת ויצירת 'ספר נהלים' לקיבוץ ,שיכלול כל התקנונים והנהלים הרלוונטיים ליד
מרדכי ,שמן הראוי שישתקפו דרך קבע לכל חבר וחברה.
על ציר הזמן של חיי הקהילה והקיבוץ נוצרים ,מתווספים ,מתחלפים ומשתנים מעת לעת נהלי הקיבוץ
ותקנוניו ,ולפיכך עולה הצורך לאגדם ולארגנם כראוי ,למען השקיפות והסדר הטוב ,ולנוחיות שימוש
החברים .משימת יצירת 'ספר הנהלים' תתוסף לתוכנית העבודה של המזכירות לשנת  2009ותתבצע
באחריות המזכירות .אופן הפצת 'ספר הנהלים' לחברים ויצירת נוהל עדכונו ותפעולו ייבחנו בהמשך על
ידי המזכירות.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום ב',15.12.08 ,
בשעה  ,20.30בחדר האוכל
נושאים לדיון
 .1בנים בעלי צרכים מיוחדים  -הצגת מסמך עקרונות אשר מטרתו הסדרת מערכת היחסים בין
הקיבוץ לבין הבנים בעלי צרכים המיוחדים ומשפחותיהם.
מסמך העקרונות בנושא בנים בעלי צרכים מיוחדים הופץ בדוא"ל חברים ביום  .5.12.08חברים
המעוניינים לקבל עותק פיזי של המסמך לתא הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשלוית קראוס
.20615 ,052-3962475 slavit_k@yadmor.co.il

 .2הצגת שני דו"חות ביקורת – יוצגו על ידי אלחנן ורדי ,מבקר הפנים של הקיבוץ:
א .דו"ח הביקורת על מערך הכספים של הקיבוץ.
ב .דו"ח הביקורת על ענף השכרת הדירות.
הדוחות הופצו בדוא"ל חברים ביום  .9.12.08חברים המעוניינים לקבל עותק פיזי של הדו"חות לתא
הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשלוית קראוס .20615 ,052-3962475 slavit_k@yadmor.co.il

 השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
 שידורים חוזרים בימים ג'-ש' ,16-20/12/08 ,בשעות .21.30 + 18.00 + 14.00
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
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התנועה הקיבוצית  -פנסיה תחילה
כנסים אזוריים לקיבוצים בעמקים הצפוניים ,בגרנות ובנגב
התנועה הקיבוצית מציבה את הביטחון הסוציאלי של חברי הקיבוץ בצמרת סדר היום.
בשלושת הכנסים הראשונים מתוך סדרה של שמונה כנסים אזוריים אותם יזמה התנועה ,השתתפו כ170-
חברים וממלאי תפקידים בקיבוצים .בכנסים מוצג תקנון פנסיה חדש שיוצע לקיבוצים ,והסבר עדכני על
גובה תשלום הקצבה המחויב קיבוץ להקצות לחבריו הגמלאים.
במרבית הכנסים משתתף רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד אורי זליגמן .נוסף אליו ,מזכירי התנועה ,יועץ
התנועה לענייני אקטואריה ,ראובן בוימל ,אנשי המחלקה המשפטית ,אגף מלווי קיבוצים וחברה .נדבך
חשוב הוא שאלות המשתתפים ,ומענה עליהן.
הכנסים הבאים יתקיימו:
במשקי יזרעאל  -יום חמישי ,11.12.08 ,בשעה  ,09.00עם ולוולה .בגליל מערבי  -יום שני ,15.12.08 ,בשעות:
 ,16:00 – 13:00עם ולוולה ,ב"מילואות" .בעמק הירדן  -יום שני ,29.12.08 ,בשעות , 16:00 – 13:00 :עם
ולוולה ,במועצה האזורית עמק הירדן .בגרנות  -ביום חמישי ,25.12.08 ,בשעות ,12:00 - 09:00 :עם ולוולה,
 ,12.1.09עם גברי ברגיל ,במועצה האזורית
באולם דגן ב"גרנות" .במשקי הנגב והערבה  -ביום שני12.1.09 ,
בני שמעון .החברים מוזמנים להשתתף בכנסים .ההשתתפות אינה כרוכה בעלות.
 ,050התנועה הקיבוציתנמסר על ידי עמרי כנען 050-7677918
__________________________________________________________________________

חזון בית ספר "שקמה"
"כנס המועצה האזורית חוף אשקלון ובית ספר "שקמה" עם הפנים לעתיד" התקיים ביום רביעי,
 ,26.11.08בבית-ספר שדה "שקמים" ,בין  .20:00- 14:00מטרת הכנס ,אותו יזם ראש המועצה ,מר יאיר
פרג'ון ,הייתה ליצור בסיס לשיח משותף סביב חזון בית-הספר בין בעלי התפקידים במועצה האזורית,
נציגי משרד החינוך ,נציגי "קדימה-מדע" ,נציגי הסוכנות היהודית ,נציגי ביה"ס ,נציגי הישובים ,נציגי
פורום ההורים ותלמידי פרלמנט ביה"ס .הכנס הונחה על ידי מנחות מצוות משרד החינוך .בכנס נכחו כ-
 50איש שהביעו את מחויבותם לתהליך .תוצרי הכנס יוצגו בפני מורי ביה"ס ובפני ראש המועצה לשם
הקמת ועדות משותפות לקידום הנושאים השונים .קיום הכנס ותכניו החשובים מהווים נדבך נוסף בחיזוק
בית הספר והמשך הצמחתו.
נמסר על ידי עפרה הלפרין
__________________________________________________________________________

לקרן מורדיש
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לטיאנה סיגלמן
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לעופר שחר
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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