קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1094
7.8.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :שיחת קיבוץ *עדכון ממ"דים *דיווחים ועדכונים

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

*שיחת קיבוץ
תתקיים ביום א',9.8.09 ,
בשעה  ,20.30בחדר האוכל
נושאים לדיון
 .1דיון בפרויקט הפרטת המים )חמים וקרים( ושדרוג מוני החשמל.
 .2דיון בהמלצת הצוות הממליץ לבחור ביריב קלרמן לקדנציה נוספת בתפקיד מנהל
קהילה ובאופיר לבנה לקדנציה נוספת בתפקיד מזכיר.
*נושאי השיחה יובאו לאישור הקלפי בתאריכים .14-16/8/09
 השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
 שידורים חוזרים בימים ב'-ש' ,10-15/8/09 ,בשעות .21.30 + 18.00 + 14.00
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

לקראת שיחת קיבוץ
לחברים שלום,
ביום ראשון תתקיים שיחת קיבוץ בשני נושאים ,אחד מהם יעסוק בהמלצת הצוות הממליץ לבחור בנו
לקדנציה נוספת בתפקידים מנהל קהילה ומזכיר .לקראת השיחה והקלפי ניסינו להעלות על הכתב את
התחושות והמחשבות שלנו לקראת הדיון המיועד ,וכן את הנושאים הרבים שנמצאים בתהליכי עשייה
ושבגללם אנו מרגישים מחויבות ואחריות להציג את עצמנו מחדש לתפקידים שאנו ממלאים כעת.
כאשר נכנסנו לתפקיד ,לפני כשלוש שנים ,השקענו מחשבה רבה בגיבוש תפיסת העולם שלנו כלפי
תפקידינו בעבודה ,בבסיסה העמדנו את האחריות שלנו להוביל את הקיבוץ לעבר מטרותיו.
אחריות זו כוללת ניהול פעילויות הקיבוץ או מעורבות בהם ,בכל נושא ,קטן כגדול ,במשק או בקהילה,
במועצה או בתנועה .גישה זו לעבודה דורשת תיאום רב ושילוב מתמיד בין גופים ומטרות ,סנכרון מערכות
ומנגנונים ,ארגון תהליכים ,לקיחת אחריות ,פניות ,יצירתיות ,יכולת להקשיב ולהכיל ,יכולת לטפל ולתת
מענה במסגרת נוהלי הקיבוץ והחלטותיו ,יכולת להתמודד עם סיטואציות מורכבות ומשולבות :ארגוניות,
כלכליות ,חברתיות ,ציבוריות ,משפטיות ,אישיות ופרטיות.
הבנו שצריך להפוך כל רגב אדמה ,לייצר מתווי פעולה ותהליכים לקראת מטרות והחלטות ,לעבוד
בשקיפות ובשיתוף עם הציבור ,להתמודד עם ביקורת ציבורית ,להקשיב לעמדות צדדים מנוגדים ,לקיים
דיאלוגים בונים ,לשאוף לאיזון בין צורכי הפרט לצורכי הקהילה והקיבוץ ,לשאוף למנהל תקין ,מאורגן
ומסודר ,להעביר מידע לחברים על בסיס קבוע ,לייצר דפוסי ניהול המבוססים על ענייניות ,שקיפות,
שיתוף ודמוקרטיה ,תוך התייחסות והקשבה מרביות.
ניהול הקהילה והקיבוץ ,על רובדיהם הרבים ומורכבותם הגדולה ,דורשים מאיתנו ריכוז מאמץ
ואינטנסיביות גבוהה בכל שעה ויום .אנו פועלים בזירות רבות ,חלקן בסדר היום ,חלקן בלתי צפויות,
חלקן קצרות ,חלקן תהליכיות וארוכות טווח.
בפתיחות ובכנות נאמר שלצד תחושת הסיפוק והמלאות בעבודה קיימים גם סימני שחיקה ,כאלה שדרשו
מאיתנו התלבטות ומחשבה האם אנו מעוניינים להמשיך בתפקיד ולהתחייב לתקופת קדנציה נוספת של 3
שנים.
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מן הצד השני ובאופן דומיננטי עומדת המחויבות העמוקה שלנו להמשיך לטפל ולדחוף קדימה תהליכים
ופרויקטים שלקחנו על עצמנו עד כה .ברור לנו כי לא מדובר על משך קדנציה אלא על תקופת עשייה ועל
תכנים ותהליכים אליהם התחייבנו ושעדיין לא הסתיימו.
בשל כך החלטנו להציג את עצמנו לבחירה מחדש ,עם דגש על עבודת הצוות שיצרנו בינינו ,ושאותה אנו
רוצים להמשיך לקיים גם בקדנציה הבא ,במטרה להשלים את ההתחייבות שלנו לקיבוץ ולחברים
בנושאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.

שינוי אורחות חיים – אשרור וייצוב מודל השינוי ,המשך יישומו והטמעתו בחיי הקהילה על בסיס
הסכמות רחבות.
ריכוז מאמץ לפתרונות הולמים בתחום הפנסיה של החברים ,בהתאם לתמורות שהתרחשו.
שמירה על ערכי הליבה והפניית משאבים ליישומי הערבות ההדדית בין החברים.
שינוי תקנון הקיבוץ ואימוץ דפוסי הקיבוץ המתחדש כפי שעולה מתקנות האגודות השיתופיות.
סיום תכנון חברתי-פיזי לקיבוץ :תב"ע )תוכנית בינוי ערים( שתיגזר מתוכנית האב שאישר הקיבוץ.
סיום תהליך שיוך הדירות והנכסים בשאיפה להגדלת הביטחון הסוציאלי של החברים.
הגשמת טבלאות איזון בין החברים ,כחלק מטיפול בחובות חברים.
המשך קידום תהליך הצמיחה הדמוגרפית ,לרבות יישומיו :קליטת בנים ,הכשרת מתחמי בניה
למגורים וכניסה לפרויקט בניה של נקלטים.
טיפול בתשתיות הקהילה :מים ,מים חמים ,חשמל ,גז ,דרכים וחניות ,שילוט ,מבנים יבילים ,טיפול
והתארגנות לקראת יישום תוכנית הממ"דים של המדינה.
ייצוב מגמת העברת בתי הספר חופים ושקמה למועצה ,והשלמת בנייתם הממוגנת.
המשך פיתוח מתחם היזמויות והפיכתו למרכז תעסוקתי לחברים.
המשך הטיפול והגשמת פרויקט הקמת בית סיעודי ממוגן.
המשך הטיפול בייצוב המטבח כפעילות מאוזנת והפיכתו לעסק רווחי עבור הקיבוץ.
סיום הטמעת אמנת השרות ושיפור פני השרות בקיבוץ.
סיום הסדרת היחסים בין הקיבוץ לבין משפחות הבנים בעלי הצרכים המיוחדים )הסכמים משפטיים
שיגזרו מהתקנון שאושר( וכן הסדרת מפורטת )תקנון( של היחסים בין הקיבוץ לבין החברים בעלי
הצרכים המיוחדים.
המשך טיפול בבעיות חברתיות ואישיות של חברים הדורשות אורך נשימה ורוח בהגעה לפתרונן.
יצירת ערך מוסף לחיי הקהילה ביד מרדכי :ביסוס אורחות החיים בקיבוץ המתחדש ,יצירת
מעורבות והשפעה לפרט ,יצירת איזון בין עצמאות החברים לבין היותם שותפים לדרך ,למקום,
ולנכסי הייצור.
ארגון נהלי הקיבוץ ותקנוניו לאוגדן דינאמי )אינטרנטי(.

מאחר ונושאים רבים צפויים להסתיים במהלך המחצית הראשונה של הקדנציה הבאה ,ראינו לנכון לתמוך
בהצעת הצוות הממליץ ולבחון את המשך עשייתנו בעוד כשנה וחצי ,במועד בו הקיבוץ יבחן מחדש את
הגדרות התפקיד והיקפי המשרות.
נשמח לנוכחות חברים בשיחת הקיבוץ ביום ראשון הקרוב ,בה נציג שוב את תפיסתנו ועמדותינו
בנושאים שעל הפרק ,וכן בכדי להתייחס ,להבהיר ולענות לשאלות החברים בנושא.
בברכה,
יריב ואופיר
__________________________________________________________________________

מילה טובה

המדרחוב הגדול!!!!

ביום ג' השבוע ,בשעה  10בבוקר ,נפל ענף גדול
ליד משרד "חופים" וחסם את המדרכה
הראשית המובילה לכיוון המכבסה והקומונה.
מיידית הרמתי טלפון לעידו מן ,שתוך דקות
התייצב עם שגיא הוניג ועם טרקטור ומשור,
ותוך זמן קצר פינה את המדרכה .עבודה יפה
ושרות מהיר! כל הכבוד לעידו ושגיא!
מיקי קציר

הערב ,יום שישי ,7.8.09 ,יתקיים
מדרחוב ססגוני בדשא הגדול.
בתוכנית :דוכני אמנים ,בית קפה ,הופעת
מחול ,ועוד.
כולם מוזמנים :חברים ,תושבים ,בנים
ואורחים.
להתראות ,ועדת תרבות.
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אור שחר – שלוש שנים לנפילתו
אתמול התקיימו שני טקסים לזכרו של אור שנפל במלחמת לבנון השניה.
הטקס הראשון נערך ליד חלקת הקבר בבית העלמין הצבאי שעל גבעת המוזיאון ,לאחריו התקיים
אירוע זיכרון באולם הכנסים בהשתתפות בני משפחה ,חברים וחיילים מהפלוגה.
מבין הדברים שנישאו לזכרו ולכבודו של אור מצורף קטע שנכתב והוקרא על ידי אפרת שני:
מכל הדברים שהיו לי קשים בשלוש השנים האחרונות ,מאז שאתה כבר לא איתנו ,הדבר שהכי
מפריע לי ,ושאני עדיין לא בטוחה איך אני מתמודדת איתו ,זו העובדה שבשבילנו החיים ממשיכים,
ובשבילך-לא.
כולנו עכשיו בתקופה מיוחדת במינה ,משהו שלא הכרנו עד עכשיו .חופש מוחלט .בלי שום מסגרת
מוכתבת ומחייבת ,אלא רק מסגרות שאנחנו בוחרים בעצמנו -חלקנו מטיילים בעולם ,בארץ ,יש
שלומדים ,יש שעובדים ,ובעיקר משתדלים למצות את הגיל הזה ,כשכל האפשרויות פתוחות בפנינו.
נהנים ,חווים חוויות ,צוברים זיכרונות ,מתחילים וממשיכים את החיים.
שחר ,בטח אתה אומר ,נו ,זה נשמע מעולה ,אז מה הבעיה? הבעיה היא ,שזה מרגיש כל כך לא פייר
שאנחנו כן ואתה לא .בכל דבר שאני עושה ,אני מרגישה טיפת אשמה .כל שמחה שלי היא כמעט
כמעט מושלמת ,אבל לא עד הסוף ,תמיד יש את הקול הזה שאומר לי ,איזו זכות יש לך ליהנות
ככה ,כששחר לא יכול גם? זה קורע אותי ,הפספוס הזה.
הנחמה היחידה שיש לי ,היא שאני יודעת שאם יכולת להגיב ,היית בטח מוריד לי איזו כאפה.
מנסה לשחרר אותי מהמחשבה הזו.
חוץ מזה ,אני יודעת שלא מתת לשווא ,ושבזכותך אנחנו פה ויכולים לעשות את כל הדברים האלה.
וזה גם קצת מנחם אותי.
שחר ,אני לא צריכה את היום הזה בשביל לזכור אותך .אתה איתי כל הזמן .אולי אפילו יותר ממה
שהיית כשהיית בחיים .חבל ,כן .אבל באמת שבכל יום אתה מגיח למחשבותיי ,ועדיין כשאני מתחילה
לספר עליך הדמעות זולגות ,ואני לוקחת אותך איתי לכל מקום.
אתה בשבילי שיעור לאהבת האדם ,לשמחה תמידית ,לשמחה על מה שיש לי ,ושוב ,חבל שזה
בנסיבות אלה ,אבל זו נקודה ענקית לזכותך.
תדע שהגעגוע רק גדל כל הזמן ,והתחושה שהייתי נותנת הכול ,הכול ,כדי שתהיה פה איתנו עכשיו,
עדיין בוערת בי.
תישאר איתי ,ותעשה טובה ,תבוא מידי פעם לבקר בחלומות.
בשם כל החברים ,שאוהבים וזוכרים תמיד תמיד.
אפרת.
-------------------------יונה ,יוסי ,עופר ושחף – מחזקים אותכם ומחבקים אותכם חזק!
החברים ביד מרדכי
-------------------------__________________________________________________________________________

תזכורת ועדכון תאריכים לסדנא לניהול תקציב משפחתי
בקרוב תפתח סדנא לניהול תקציב משפחתי ביוזמה ובסבסוד של המועצה האזורית.
את הסדנא ינחה היועץ הכלכלי שרון מיכל ,לו ניסיון רב בהנחיית סדנאות אלה בקיבוצים
הנמצאים בתהליכי שינוי .הסדנא עוסקת בצרכנות נבונה ,הבנת עולם המושגים הכלכליים ,סיוע
בקבלת החלטות כספיות ,ואף ייעוץ אישי בתום כל מפגש .ההמלצה היא ששני בני הזוג יגיעו יחדיו לסדנא
כדי לקבל החלטות משותפות בכל הנוגע להתנהלות כספית נכונה.

עלות הסדנא בהשתתפות סמלית בלבד ₪ 40 :לאדם לכל הסדנא.
הסדנא מומלצת מאד על ידי נציגים מקיבוצים שכבר קיימו אותה.
משך הסדנא 5 :מפגשים ,החל מהשעה  19.30בערב ,כל מפגש יארך כשעתיים ב'-מועדון לחבר' של
הקיבוץ.
תאריכי המפגשים.30.9.09 ,23.9.09 ,16.9.09 ,9.9.09 ,2.9.09 :
לידיעת החברים ,אני יוצאת לחופש עד תאריך  ,18.8.09אפשר לשלוח אישור השתתפות למייל שלי.
בריאות טובה לכולם ,ניצה רינת
__________________________________________________________________________
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עדכון בנושא ממ"דים
האם מדינת ישראל תקדים את פרויקט הממדים ביד מרדכי משנת  2011לשנה זו?2009 ,
כנראה שכן ,לפחות זו כוונת המדינה נכון לעדכון שהתקבל שלשום ממנהלת פרויקט הממדים בעוטף עזה.
כפי שידוע לכולם אישרה המדינה את תוכנית הממדים לישובי עוטף עזה ) 4.5ק"מ מהגבול( עם הקצבה
של כ 600 -מיליון ש"ח לפרויקט ,תוך פריסתו התזרימית והביצועית על פני  3שנים.
יד מרדכי אושרה ע"י המדינה לביצוע ממדים ב .2011 -לשנת  2009תוכננו מספר קיבוצים ונתח גדול בעיר
שדרות.
לאחרונה זיהה משרד הביטחון כי עקב בעיות בקצב בניית הממדים בשדרות ,העיר לא תספיק למצות את
מלוא התקציב עד תום שנת  2009ולכן אישר העברת תקציב משדרות ליד מרדכי עוד בשנה זו.

לצורך כך אנו מחויבים לאשר מיידית עד יום שני הקרוב ,10.8.09 ,את כל מיקומי הממדים של
הקיבוץ.
אליהו שחם ,המרכז את תהליך קביעת מיקום הממדים בכל דירה ,יגיע עד יום שני הקרוב עם נציג משרד
התכנון לכל בתי החברים שעדין לא סוכם עימם מיקום הממדים.
אנו מבקשים להירתם לנושא על מנת שלא נצטרך להמתין ל.2011 -
תודה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
מתוך סיכום פגישה משותפת של צוות צמיחה דמוגרפית עם וועדת תכנון
של הקיבוץ ואדריכלי תכנון הקיבוץ.
תאריך הפגישה.19.7.09 :

נושא הפגישה :תקנון בניה והנחיות אדריכליות למתחמי ליד מרדכי ,דגש על מתחמים הבניה
החדשים.
נוכחים :חברי צוות היגוי ,חברי וועדת תכנון ,אדריכלים ,חברים נוספים :מרים דרור ,גדי רינת ,ישראל
מידן ,עמי וולקוביץ ,קוצי וויל ,רז אייזן ,דודי דורון ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה ,שוקי רייזל ,שגיא הוניג,
עידו מן ,גבי וולקוביץ ,דוד שני ,יואל שטיין ,מרים כורם ,איתן ציון ,גלעד בארי ,פז רייזל ,אדר' תב"ע -
יורם בר סיני ,אדר' נוף  -שרון חפר.

א .מטרת המפגש:
 .1המשך הדיון בנושא תקנון בניה ליד מרדכי עם דגש על דיון בסוגיית ההנחיות האדריכליות שיותקנו
במתחמי הבניה החדשים של יד מרדכי ו/או גם יחולו על מתחמי הבניה המבונים כעת )של חברים
ותושבים בעת הזו(.
 .2גיבוש עמדה לגבי תחילת תכנון מפורט בשלושת מתחמי הבניה :מול נווה זית ) 8מגרשים( ,אזור
המכוורת החקלאית )כ 10-14 -מגרשים( ,שכונת הנחל )כ 45 -מגרשים(.

ב .סיכום
 .1בנושא הנחיות אדריכליות ומסגרת תכנונית במתחמי הבניה החדשים :מרבית הנוכחים ציינו כי יש
לשאוף לאיזון בין צורכי הנקלטים ורצונותיהם לבין הצורך והרצון של הקיבוץ וחבריו הוותיקים לשמר את
צביונו הכפרי של הקיבוץ.
 .2גיבוש צוות הכנה  -הוחלט לגבש צוות עבודה קטן ,מורכב מנציגי ועדת תכנון וצוות ההיגוי ,אשר
הוסמך להכין עקרונות החלטה להנחיות האדריכליות במתחמי הבניה החדשים/קיימים.
נבחרו לצוות :עידו מן ,עמי וולקוביץ ,יואל שטיין ,שגיא הוניג ,גדי רינת ,ישראל מידן ואופיר לבנה.
 .3תחילת תכנון מפורט למתחמי הבניה החדשים  -סוכם לצאת לדרך עם תכנון מפורט לשלושת מתחמי
הבניה עד שלב תכנון ראשוני וגיבוש אומדנים ראשונים לתשתיות בכל מתחם .התכנון יכלול המלצה
למספר המגרשים לבניה במתחם המכוורת ,בהנחה שתישאר במקומה בטווח הזמן הקרוב.
 .4במקביל לסעיף  3הובהר שיש להכין תוכנית להזזת המכוורת החקלאית לייעודה על פי תוכנית האב
)דרום מערבית לרפת ,באזור המתבן ומחוץ לגדר( .ביצוע התוכנית יבחן בהתאם לעלויות ולגורמים
נוספים.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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