קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1114
26.2.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת פורים *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים *מז"ט

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................
"עוד לא נולד ה....יאק שיעצור את הזמן"

הרגע לו חיכינו  -הגיע!

יום שישי

חדר האוכל
22:00
26/2
פורים חברים!!!

הופעות ,ריקודים ,תחרות תחפושות ופרסים שווים
אז ...בואו.
)לתשומת לב הצעירים :תחילת ההופעות בשעה (23:30
להתראות! צוות 'פורים חברים'
__________________________________________________________________________

כל תושבי הממלכה ,מהודו ועד כוש,
מוזמנים בדיצה ,ברינה ובגילה לחגוג את

'פורים ילדים'
נתכנס
ביום שבת 27.2.10 ,בשעה  ,16.00בחדר האוכל,
בתוכנית :הפעלות ,הופעות ,משחקים ,פרסים ומצב רוח מצוין!
להתראות ,צוות פורים ילדים
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 22.2.10
נכחו בישיבה :עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,גי ארדנינג ,גלעד בארי ,יריב קלרמן,
אופיר לבנה.

 .1תוספת לתוכנית שיכוני הקבע
בשנים  2007-2008פרסמה המזכירות בחלקים את תוכנית שיכוני הקבע לחברים שלא קיבלו פתרון קבע
לביתם:
 בשנת  2007אישרה ופרסמה המזכירות  6בתי אב בתוכנית )ד.מ.(8.3.07 ,983 .
 בשנת  2008אישרה ופרסמה המזכירות  19בתי אב נוספים בתוכנית )ד.מ.(5.9.08 ,1050 .
בישיבתה הנוכחית אישרה המזכירות תוספת של  6בתי אב לתוכנית שיכוני הקבע:
)(1

בתי אב
)לפי א-ב
של שמות
המשפחה(
אשחר
גרשון
דביר
אברי
מאירי
אילן
רייכר
נורית
שני
נעה
שניידר
שולי
החזרים
מהמדינה
סה"כ

תוספת לתוכנית יישום החלטת השינוי בנושא שיכוני קבע ,צפי ביצוע 2010-2011
שטח דירה
תקציב כולל
) (3לאחר ביצוע
בסיס
)(2
הערות
מיקום
מע"מ ,אלפי
השיפוץ
סוג
)ללא
לחישוב
)(4
₪
ממ"ד(
שכונת בדירה בה מתגוררים
שיפוץ פנימי
83
30
30
דנית ואיציק לוי
ותיקים
אלמנטארי
דירת בתיה וחגי
שיפוץ פנימי
)(5
סנוביון
83
30
30
אלמנטארי
מן
הרחבה )כיום
בניית ממ"ד עצמאי
בביתו
72
254
206
 48מ"ר(
בדירה חלופית
שכונת
שיפוץ פנימי
54
30
30
לדירתה הנוכחית
ותיקים
אלמנטארי
שכונת בדירה בה מתגוררת
שיפוץ פנימי
72
30
30
כיום שולי שניידר
ותיקים
אלמנטארי
בשכנות למשפחת
שכונת
108
איחוד דירות
130
130
אוריש
ותיקים
גובה החזר
בגין בניית
)(86
ממד עצמאי
370

הערות לתוספת לתוכנית המוצגת לעיל:
) (1המזכירות הסמיכה את 'צוות הדיור' של הקיבוץ לקביעת לוח זמנים פרטני לכל בית אב ,אשר יתחשב
בתזרים המזומנים )מימון התוכנית מבוצע מתקציב המשק ,לא מתקציב הקהילה ,פירוט בסעיפים 8-9
להלן( ,ובזמינות הפתרון לביצוע ובעיות אחרות ,זאת במסגרת אומדן לוח הזמנים של התוכנית.
) (2בסיס לחישוב = תקציבים שניתנו בעבר לסוג השיפוץ ,פעם ראשונה ל 6 -בתי אב בשנת ) 2007פירוט
בתי האב והתקציבים בדף מזכירות מס'  ,(8.3.07 ,983פעם שניה ל 19 -בתי אב בשנת ) 2008פירוט בתי
האב והתקציבים בדף מזכירות מס' .(5.9.08 ,1050
) (3סוג השיפוץ מתואם עם תוכנית הפרצלציה המתהווה על פי תוכנית האב של הקיבוץ.
) (4שטחי הדירות :במסגרת שיוך הדירות וטבלת האיזונים נלקחים בחשבון )בין השאר( ותק ושטח הדירה
של כל בית אב ,במטרה לייצר חלוקה שוויונית וצודקת של נכסי הדירות לחברים.
) (5המזכירות אישרה החלפת דירות ספציפית :אברי דביר יעבור להתגורר בדירה של בתיה וחגי מן.
בתיה וחגי יעברו על חשבונם לדירה בה התגורר בעבר שאול פסואה.
הערות ודגשים נוספים:
 .6המזכירות ,באמצעות צוות בעלי צרכים מיוחדים ,תמשיך לעמוד על זכויות הדיור של קבוצת החברים
בעלי הצרכים המיוחדים ,ובהתאם תביא למימושן.
 .7הנהלת הקיבוץ תהיה שותפה מלאה לפרויקט הבניה המוצע לעיל ,קרי :תכנון ,פיתוח ,פיקוח תקציבי,
פיקוח בניה וכיו"ב.
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 .8תוקף לתוכנית שיכוני הקבע מצוי בהחלטת שינוי אורחות החיים :מתוך חוברת השינוי ,עמוד  ,19סעיף
" :5.12.11דיור קבע לחברים  -קיבוץ יד מרדכי מתחייב להעמיד שיכוני קבע לכל החברים שעדיין לא קיבלו
פתרון קבע לביתם ...המזכירות תקבע ותפרסם את תקציב דיור הקבע לכל בית אב ,בהתאם לסוג הבית
ומבנה המשפחה .הסעיף יבוצע באמצעות פתרון המימון המופיע בנספח ו' של חוברת השינוי"" :העמדת
תקציב )אומדן( של  2,400אש"ח לנושא ,הממומן על ידי המשק  /הלוואה שתילקח על ידי המשק ותוחזר
על ידי רווחי המשק  /כספי רכבת".
 .9סך התוכנית התקציבית לשיכוני הקבע שהועמדה בפועל ב + 2008 -התוספת המוצעת לעיל ,בקיזוז
החזרים מהמדינה בגין בנייה עצמאית של ממ"דים =  2,211אש"ח .כמוזכר בסעיף הקודם ,עומדת התוכנית
באומדן התקציב שנקבע בהחלטת השינוי לצורך זה .יתרת אומדן התקציב תוקצה בהצעות החלטה
משלימות לבתי אב נוספים שעדיין לא קיבלו פתרון קבע לביתם ,ושלא הובאו עדיין לאישור המזכירות.
 .10על הקשר שבין תוכנית שיכוני הקבע לתהליך שיוך הדירות:
מתוך קובץ תיקונים מס'  2להצעת תוכנית שינוי אורחות החיים ביד מרדכי )פורסם לציבור ביום ,14.11.07
נדון בשיחת קיבוץ ביום  ,18.11.07אושר בקלפי ביום  ,(.24.11.07מתוך הצעות לפתרון בעיות הליבה של
המודל:

"דיור קבע לחברים – למרות ששיוך הדירות אינו חלק משינוי אורחות החיים ,הרי שהוא מבוסס בכל
הקיבוצים על טבלאות איזון ,המתופעלות בנושא זה כ" -סל סגור" ,ומתבצע לפי שווי יחידת דיור ממוצעת.
השקעות שיבוצעו בסעיף זה מעלות את שווי הדירות ,כך שבמסגרת שיוך הדירות הפנימי של יד מרדכי,
דירות השייכות לחברים  /משפחות בעלי ותק בינוני-נמוך יהיו מעל הממוצע ,וכתוצאה מכך אותם חברים
 /משפחות יעבירו את חלקם )בפריסה( שמעל הממוצע לקופה מרכזית של הקהילה .מקופה זו יוזרמו
כספים אלה חזרה לחברים בקהילה על פי עקרונות החלוקה שיונהגו בשיוך הדירות הפנימי .ועל כן ,על
ציר הזמן תחזור חלק מההשקעה המוצעת חזרה לקהילה  /לחברים הוותיקים .הערך המוסף של פתרון
דיור הקבע בטווח הקרוב ,הוא העמדת אלטרנטיבה ריאלית לחברים  /משפחות לבסס ולקבע את עתידם
דווקא ביד מרדכי".

 .2הקצאת דירות במסגרת תהליך שיוך הדירות
הלל שיפמן לא נכח בדיון בסעיף זה.

א .רקע:
במסגרת תהליך שיוך הדירות ותוכנית הפרצלציה המתהווה התקיים דיון פרטני מול בתי אב המתגוררים
בדירות הממוקמות על מגרשים שאינם מתאימים לשיוך לפי החלטות הקיבוץ .הדיון מול בתי האב
הרלוונטיים אושר בקלפי במרץ  2009והופקד בידי צוות ההיגוי של פרויקט השיוך והצמיחה .תוצאות
הביניים של הדיון הובאו לעיון המזכירות ולאישורה.

ב .כללי:
קוימו שיחות אישיות עם  26בתי האב הרלוונטיים:
לחלק מבתי האב נמצאו פתרונות אדריכליים המסתמכים על המדידות שבוצעו מבלי לפגוע במצבת
המגרשים הכללית המוצעת בתוכנית הפרצלציה .הפתרונות יובאו לאישור ביחד עם תוכנית הפרצלציה
הכללית של הקיבוץ.
אחרים מקבוצת בתי האב הנ"ל בחרו להמתין בינתיים עם פתרון השיוך שיוצע להם בהמשך ,זאת במסגרת
התקדמות תהליך שיוך הדירות .מדובר בבתי אב המעוניינים מאד להמשיך ולגור בדירתם.
לחלק נוסף וקטן מבתי האב שנמצאו ללא מגרש תקני לדירתם הנוכחית מוצע פתרון מבונה אחר על
מגרש תקני:
הקצאת מגרש מבונה חלופי
איחוד  2דירות ברביעיית הדירות הקרובה לחד"א
הדירה בה מתגוררת משפחת שרון איזבל ואורי
 12המופלאים ,בשכנות ליניב צרפתי
איחוד  2דירות ברביעיית הדירות הקרובה לחד"א

סטאטוס נוכחי
בית אב
אין מגרש תקני לדירתם הנוכחית
דגן עדנה ואלון
אין מגרש תקני לדירתם הנוכחית
ולדמן אסתר
ישראלי חנה וניצן אין מגרש תקני לדירתם הנוכחית
שיפמן פמי והלל אין מגרש תקני לדירתם הנוכחית
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ג .סיבות עיקריות להקצאה הנוכחית:




בתי האב מעוניינים להרחיב/לשפץ )בניה פרטית( את דירתם הנוכחית כיום ,אך אין לכך עתיד
היות והמגרש אינו תקני.
בהמשך לפרויקט הממ"דים שצובר תאוצה ,בתי האב מעוניינים לתכנן את דירתם החלופית עם
הממ"ד ,ועל כן יש צורך לקדם את המהלך כעת.
דירתם הנוכחית של ארבעת בתי האב לא תשויך להם בכל מקרה.

ד .עקרונות הצעת ההחלטה:






הצעת ההחלטה נסמכת על עקרונות נוהל אכלוס מגרשים שאושר בקלפי יד מרדכי בתאריך
.8.3.09
אישור ההקצאה הנוכחי אינו כולל תקציב כספי.
התחשבנות כספית מול בתי האב הנ"ל תהיה בתהליך שיוך הדירות ,במסגרת טבלת האיזונים.
המעבר בפועל יבוצע בהדרגה בהתאם ללוח זמנים שיקבע בתיאום עם צוות דיור וענף השכרת
דירות.
לפני ביצועה בפועל ניתן יהיה להמיר את ההקצאה בהשתלבות בפרויקט בניה לנקלטים ,ובלבד
שהערך הכספי שיועבר לבית האב לא יעלה על הערך הכספי המגיע לו בטבלת האיזונים.

ה .סיכום:
המזכירות מאמצת את הצעת צוות ההיגוי ומאשרת הקצאת המגרשים הנוכחית ,זאת בכפוף לעקרונות
שהוצגו לעיל וכחלק מהטיפול הכללי בבתי האב הנוספים הרלוונטיים לעניין זה.

 .3מענק לשדרוג תשתיות והשתתפות הקיבוץ
א .סיכום דיווח של יריב קלרמן בנושא:
 .1רקע כללי
במהלך החודשים האחרונים השתנה היחס של רשות החשמל אל הקיבוצים בכל הנוגע לחלוקת חשמל .עד
היום מרבית הקיבוצים ,לרבות יד מרדכי ,קיבלו חשמל "לשער הקיבוץ" ומשם הקיבוץ הוא שחילק את
החשמל בתוך היישוב.
לפי תקנות חדשות של רשות החשמל מצב זה ייפסק ,אלא אם קיבוצים יתאימו את רשת החשמל שלהם
לתקן הישראלי ואז יקבלו רישיון מסודר לחלק חשמל בתוך היישוב.
לשם כך נדרשת השקעה לא מבוטלת.

 .2נתונים
עלות ההשקעה להתאמת רשת החשמל שלנו לחוק הישראלי נאמדת בין  2ל 2.5 -מיליון .₪

 .3מקורות לביצוע
במסגרת פרויקט ארצי של משרד החקלאות בנושא שיקום תשתיות בישובים ותיקים ,הגיש הקיבוץ בקשה
להיכלל בפרויקט ,וכפי שפורסם כאן ובעיתונות הקיבוצית ,זכינו להשתתף בפרויקט במסגרת  18ישובי
פיילוט.

 .4הסיבה המרכזית בגינה נבחרנו על ידי משרד החקלאות להשתלב בפרויקט הפיילוט הייתה
המוכנות הגבוהה שלנו בהיבט התכנון:






לקיבוץ תוכנית אב מאושרת.
הקיבוץ נמצא בשלבי תכנון מתקדמים של תב"ע חדשה לישוב ,הכוללת גם מגמות פיתוח דמוגרפי
וכיו"ב.
הקיבוץ מציג תוכניות עקרוניות של מתחמי מגורים חדשים בתוך הקו הכחול.
לקיבוץ סל החלטות עקרוניות בנושאי שיוך דירות וקליטה ,וכן תוכנית פרצלציה )עדיין לא
אושרה בקיבוץ(.
באמצעות צור נעמן  -מהנדס ויועץ חשמל ,ויואל שטיין ,הכין הקיבוץ תוכנית חשמל מעודכנת
המותאמת לתקן הנדרש ולתכנית האב של הקיבוץ.
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בנוסף תמיכתם של ראש המועצה ומהנדס המועצה מול המוסדות המחליטים סייעה מאד לזכייתנו במכרז
הפיילוט.
משמעות היותנו חלק מפרויקט הפיילוט :קבלת מענק השתתפות של משרד החקלאות בגובה של עד 2
מיליון .₪
יחד עם זאת ,על פי החלטת משרד החקלאות ולפי מדדים הנקבעים על ידם ,הקיבוץ חייב להשתתף
בסכום השווה ל 33% -מהפרויקט ,קרי על הקיבוץ להוסיף כ 660 -אלף .₪

 .5איך יבוצע הפרויקט?
הקיבוץ הכין תוכניות מסודרות למכרז קבלנים לפי עלות ביצוע של כ 2 -מיליון ש"ח לשדרוג תשתיות
החשמל ועוד כ 600 -אלף  ₪לביצוע כביש הגישה ומגרש החניה של הגיל הרך.
משרד החקלאות יפרסם מכרז קבלנים וינהל את ביצוע שני הפרויקטים עבור הקיבוץ.

 .6לוחות הזמנים
על פי עדכון אחרון :מכרז הקבלנים אמור להתפרסם ב 15 -למרץ  ,2010הביצוע :בתחילת מאי .2010

ב .סיכום
 .1המזכירות מברכת את יריב קלרמן ואת כל הנוגעים בדבר על הובלה מקצועית לזכייתנו במכרז הפיילוט
של משרד החקלאות ,אליו ניגשו כ 280 -ישובים )קיבוצים ומושבים(.
 .2המזכירות מאשרת את מתווה הפעולה שהוצג לעיל.

 .4עדכון בנושא המבנים היבילים
חברת הארגז סיימה את העברת המבנים ואת הכנתם למגורים )חיצונית ופנימית(.
הקיבוץ סיים לחבר את המבנים למים ולביוב.
נותר לחבר את המבנים לתשתית החשמל והתקשורת.
עלות חיבור לתשתית החשמל עומדת על כ.₪ 100,000 -
לאור האמור בסעיף הקודם )זכייתנו במכרז פיילוט של משרד החקלאות ותוכנית שדרוג תשתיות החשמל
בקיבוץ( ,ובשל הרצון לייעל ולחסוך  ,₪ 100,000רואה המזכירות לנכון לשלב את פעולת חיבור היבילים
לתשתית החשמל בפרויקט הכללי של שדרוג תשתיות החשמל.
שני דגשים בעניין זה:
 .1כאמור לעיל בסעיף הקודם ,צפי לביצוע פרויקט שדרוג תשתיות החשמל בקיבוץ עומד על חודש מאי
.2010
 .2בבדיקה שנערכה מול משרד החקלאות ,לא נוכל להזדכות על ההוצאה ) (₪ 100,000באם נבצעה כעת
באופן עצמאי.
המזכירות מכירה בכך שפרויקט היבילים מתעכב ,יחד עם זאת ולאור הנתונים שהוצגו לעיל מקווה לגילוי
סבלנות מצד הציבור.

 .5הירתמות לחגיגות ה 100-של התנועה הקיבוצית
שנת  2010הינה שנת ציון של  100שנות קיבוץ.
בשנה זו מתכננת התנועה הקיבוצית להציג את התנועה וקיבוציה בפני החברה הישראלית עם דגש על
חלקם בבניינה ובישובה של ארץ ישראל.
השנה תאופיין באירועים שונים שיתקיימו בכל רחבי הארץ ,ולפיכך מבקשת כעת התנועה מכל קיבוץ את
חלקו למאמץ הפרויקט 10 :אש"ח לכל קיבוץ.
תוכניות התנועה לפעילות " 100שנות קיבוץ":
 אירוע מרכזי שיכלול מפגש בוגרי נח"ל וחברי קיבוצים בעבר ובהווה.
 מסע צעירים ובני קיבוצים לאורך שביל ישראל.
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מסע אופנים מדן ועד אילות.
משחק בנוסח "חפש את המטמון" ,שיהיה קשור לנושא הקיבוץ.
סדרת טלוויזיה שתאפשר יותר מהצצה אל תכנים מיוחדים מהווי הקיבוצים.
סיורים בעקבות ראשונים ובית פתוח בכל קיבוץ.
חידון בנושא הקיבוץ בשיתוף משרד החינוך ,תערוכות אמנים ,כנסים עיוניים לבירור דרכה של
התנועה לקראת המאה הבאה.
אירוע ממלכתי בדגניה ,ישיבה בכנסת ובבית הנשיא.
הוצאת אלבום קיבוצי התנועה וכן מוסף בשלושת העיתונים הגדולים שיציגו את הישגי התנועה
הקיבוצית בתחומי החקלאות ,התיירות ,התעשייה ,היזמות ועוד.

המזכירות רואה חשיבות בחלקנו להצלחת הפעילות החגיגית לציון  100שנות קיבוץ ומאשרת את בקשת
התנועה.

 .6דיון בנושא קליטה
המזכירות קיימה דיון בהצעת החלטה שהועברה לידה על ידי צוות ההיגוי של פרויקט הצמיחה והשיוך.
הצעת ההחלטה עוסקת בסטאטוס לקליטה ליד מרדכי ,והינה חלק ממכלול החלטות בנושא קליטה
שיובאו לקיבוץ במהלך החודש הקרוב.
פירוט מלא בנושא יועבר לחברים בדף המזכירות הבא.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

הודעה מועדת בריאות
בתאריך  4.3.10אני יוצאת לחופש עד  .8.4.10בהיעדרי תמלא רחל אוריש את מקומי בנושאים
דחופים.





נושאים עקרוניים ונושאים שוטפים )החזרים וכיו"ב( לא יטופלו בתקופה זו.
בנושא חוק סיעוד אפשר להיעזר בדבורה גורביץ ורחל אוריש.
חיובים וזיכויים של חודש פברואר יועברו לזהבה בתאריך .1.3.10
חיובים וזיכויים של חודש מרץ יועברו לזהבה מיד עם שובי מהחופשה.
------------------------------

אני מבקשת מהחברים המבוגרים שיפנו ללימור לבנה ,לשאול וולנסקי או לענת רייס במידה והם צריכים
עזרה בהכנת בתיהם לבניית הממדים )למרות שיש עדיין מספיק זמן(.
אנא הימנעו מפעולות פיזיות מסוכנות.
חג שמח לכולם
ניצה רינת
__________________________________________________________________________

שילוט חדש לקיבוץ
לחברים שלום,
החלו פעולות הצבת השילוט החדש ברחבי הקיבוץ.
העבודות יסתיימו לקראת סוף השבוע הבא ,הרגישו נוח לפנות אלי במידה ויש הערות או אם מישהו
נשכח בטעות.
שוקי רייזל
__________________________________________________________________________
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עדכונים מענף התקשורת לשנת 2010
א .עדכונים שוטפים
 .1פרויקט הממדים מחייב העברת תשתיות תקשורת ממקומן ,הן תשתיות באדמה והן בחיווט הנכנס אל
הבתים .תקלות בוודאי שיקרו ותיתכן הפסקה בשירות.
 .2הקבלן התחייב להחזיר לעבודה כל קו מושבת ביום בו הוא נותק .משתמשי הקצה מוזמנים לתגובה
ערנית ומיידית לכל קושי ותקלה אפשרית ולדווח מיד לאליהו שחם ,יואל שטיין ,גי ארדנינג או אלון דגן.
 .3ספיקת האינטרנט של המשתמשים הולכת וגדלה למרות שאין גידול במספר המשתמשים .זה אומר
שהאינטרנט הופך למרכיב משמעותי יותר ויותר באופן בו אנו מתקשרים עם העולם .אנו פועלים כעת
להגדלת נפח הגלישה ב 300% -כדי לאפשר לכל משתמש נפח גלישה מתאים לצרכיו.
 .4שירותי המרכזייה החדשים שמציע צוות תקשורת עומדים לרשות חברים ,תושבים ועסקים.
 שרת פקסים לבית בעלות של  ₪ 10לחודש.
 שיחות לחו"ל בעלות קבועה של  ₪ 30לחודש וללא עלות שיחה .מומלץ מאוד למשפחות שבני
משפחתם מתגוררים מחוץ לארץ.
 שיחות בומרינג מהסלולארי דרך המרכזייה לשלוחות מקומיות בארץ בעלות של  15אג'.
 50%הנחה למשתמשים שיחתמו
אנו מציעים את כל השירותים הנ"ל במבצע היכרות לשלושה חודשים50% :
על הצטרפות עד  .30.3.2010פרטים אצל גי ארדנינג.
מסר :אלון דגן
----------------------

ב .האינטרנט כמנוף קהילתי
צוות ההיגוי להקמת אתר האינטרנט החדש של יד מרדכי נמצא כרגע בשלבי תכנון והקמה ,איסוף מידע
מהמערכת הקיבוצית וקביעת מדיניות האתר ואופיו.
הצוות מונה שבעה חברים:
ורד בר סמך ,ענת רייס ,רונית שוורץ ,מרים כורם ,מיקי קציר ,אלון דגן ,אורי לבנה.
הכוונה להפוך את האינטרנט ,מעבר לשימוש האישי ,לכלי אקטיבי חי ונושם שישרת את הרצונות,
הצרכים והמטרות של הקיבוץ ותושביו באמצעות טכנולוגיות מתקדמות וכלי מחשוב יעילים החודרים
לכל תחום מחיינו.
חשוב לציין שהאתר החדש יכלול שני חלקים' .האזור החיצוני' שיפנה לקהל הרחב וגם אלינו ,ו' -האזור
הפנימי' שייועד לחברי הקיבוץ ותושביו ,אליו תהיה הכניסה באמצעות קוד משתמש וסיסמה.
להלן רשימה חלקית של מטרות ושימושים חדשים:
הפצת מידע ושקיפות – מאגר החלטות ותקנונים – עדכונים מפרויקט שיוך וצמיחה – קריאות שירות
לתיקונים – חדשות דינמיות בקהילה  -לוח מודעות – יומן ארגוני של אירועי הקבוץ – שעות פתיחה –
הזמנת בלוני גז – חדרי אירוח – תרופות – בריאות ורווחה – אבדות ומציאות – צרכנות נבונה – טיפים
והמלצות  -חברים ותושבים כותבים – תיעוד חוויות אישיות ומשותפות באמצעות תמונות מסמכים
וסרטונים.
במדורים הרלוונטיים יוכלו החברים להגיב על כתבות ומסמכים ולנהל דו – שיח.
'האזור החיצוני' ,המיועד לקהל הרחב ,מלבד היותו תעודת הזהות שלנו ישמש גם כלי שווקי לקידום
העסקים ,התיירות ,יזמויות ועסקים קטנים בקהילה.
לסיכום ,היעוד של האתר החדש הוא להוות מנוף למטרות חברתיות ,כלכליות ואישיות של הקיבוץ
ותושביו.
נמסר על ידי אורי לבנה
__________________________________________________________________________
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עדכונים מועדת תכנון
מתוך ישיבת ועדת תכנון מיום 15.2.10
משתתפים :שאול וולנסקי ,גבי וולקוביץ ,יואל שטיין ,עידו מן ,שגיא הוניג ,שוקי רייזל.

 .1פרגולות וסככות לרכבים הפרטיים
התבקשנו על ידי מזכירות הקבוץ להציג את עמדת הועדה על מנת לדון בנושא במזכירות הקיבוץ ולקבל
החלטה בנושא.
עמדת חברי הועדה :אזורי החניה הינם שטחים ציבוריים פתוחים )שצ"פ  -בלשון המתכננים( .החלטת
הקבוץ שבמגרשים שיסומנו למשפחות לא ייכללו שטחים לחניה.
באם המזכירות תשנה את ההחלטה ותאשר פרגולות לרכבים ,יש לדאוג שלכל משפחה תשמר הזכות
לקבל שטח חניה בשטחים הציבוריים ,זאת על מנת שלא ייווצר מצב שהראשונים "שיתפסו" או שכבר
תפסו שטח ציבורי יהפכו לבעליו בזמן שלאחרים לא ניתנה הזדמנות כזו.
יש לזכור שבנוסף לרכבי החברים יש צורך במקומות חניה לתושבים ולאורחי הקיבוץ.
החלטת ו.תכנון :הוועדה ממליצה לא לשנות את ההחלטה בנושא ,מכאן שדיון מחודש בנושא תכנון
סככות  /פרגולות לרכבים אינו רלבנטי בשלב הזה ובהתאם תפעל הועדה.

 .2מגורי התאילנדים
תכנית האב של הקיבוץ מייעדת את שטח הנח"ל לשכונת מגורים חדשה .מגורי התאילנדים מתוכננים
לעבור לשטח הנמצא מדרום למרכז הכנסים ,בין הרפת והלול )באזור משטח הבטון( ,שם יועמדו לרשותם
מבני אשקוביות או מבנים אחרים.

 .3בנית מדרכות בשיכונים לאחר גמר בנית הממדים על פי תכנית הפרצלציה
לביצוע התכנון יישכרו שרותיו של מתכנן נוף לתכנון ופקוח .בתכנון מדרכה ברוחב  2.5מטר מאבן
משולבת ,ובמקומות שיידרש מסלעות של אבן חברון.
רשם :שוקי רייזל
__________________________________________________________________________

חדשות מהחינוך הבלתי פורמאלי
שלום לכל חברי ותושבי הקיבוץ,
לפניכם סיכום מהנעשה בחינוך הבלתי הפורמאלי ברבעון האחרון.
ועדת חינוך נפגשה מספר פעמים בתקופה זו ,ודנה בנושאים מהותיים לשימור אופיו של
החינוך בקיבוצנו .לפניכם עיקרי הנושאים וההחלטות שקיבלה הועדה ,בתוספת חדשות
מהנעשה אצל הילדים ,אצל הנוער ואצלנו ...קריאה מהנה.
חברי ו.חינוך :רחל אשחר ,מיכל ארדנינג ,הגר וינר ,סיגל גדיש ,נסיה לבנה ,מישל דגני ,אשרת קלרמן,
מיכל דבורה ואבישי לבנה.
הגיל הרך :מערכת הגיל הרך עומדת בפני אתגרים לא פשוטים .כשאחד העיקריים הוא כיצד לשמור על
אופייה הייחודי והאיכותי של המערכת ובמקביל לשמור על איזון כלכלי .את התהליך מובילה הגר ויינר
מול הגורמים שונים כולל המועצה .בדיונים שערכנו בועדת חינוך השתדלנו לתת ביטוי לקולות השונים:
ההורים ,המערכת ונציגי החינוך ,והכול מתוך חשיבה על טובת הילדים .המלצתה של הועדה פה אחד היא,
לשמר את אופייה האיכותי של המערכת ולשמור על השליטה והבעלות בידי הקיבוץ .עלו גם הצעות
מעשיות בנושאי שיווק וארגון שיוכלו לסייע לאיזון המערכת .התהליך עדיין ארוך ומאתגר ונאחל להגר
ולצוות הגיל הרך :חזק ואמץ!
חברת ילדים "תלתון ערבה" )גילאי א-ו( :קבוצת הצעירים של התלתון )א-ג( הולכת ומתגבשת ,הילדים
שומרים על אוירה נעימה והכי חשוב -נהנים לבוא! )שימשיכו כך אמן( .לירז ארדנינג מובילה את הקבוצה
יחד עם דולב סוקר ,בעזרתם של נטע סגל ,יתיר דגן ובן שוורץ .כחלק מבניית הקבוצה לירז ואני )אבישי(
שמים דגש על הצד החברתי ומכוונים את הילדים כיצד ללמוד לחיות ולהתנהל כקבוצה .לכן יחד עם
פעילויות מהנות )שזה כמובן חשוב מאד( אנו שואפים לסייע לילדים לרכוש כלים וכישורים חברתיים
ונעזרים מאד בשיתוף פעולה מצד ההורים.
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קבוצת הבוגרים של התלתון )ד-ו( :נמצאת במפגש השמיני מתוך חמישה עשר מפגשים של "טבע
תרפיה" .במפגשים אלו הילדים לומדים ומתפתחים כקבוצה ובאופן אישי ,תוך כדי בניית מחנה בשטח,
טיולים ,הקשבה לטבע וגם סיפורים סביב המדורה עם כוס תה צמחים )הבילוי הישן והטוב .(..את
המפגשים מוביל שי אגמון )עו"ס ומדריך מוסמך( בליווי ישראל )מדריך נוסף( לירז ואבישי .נזכיר שכל
המפגשים הם במימון המועצה שלנו.
מוסד בית :מוסד בית בהדרכת פז רייזל הולך ותופס מקום כבית לנערי הקיבוץ .בימי שגרה )כשאין
חופשים( הפעילות אמנם צנועה ,אך הנערים נפגשים בבית )חלקו הדרומי של תלתון ערבה( ומקיימים
פעילויות ושיחות על פי הצורך.
בועדת חינוך עלה לדיון נושא עבודת הנערים בקיבוץ ,כשהדגש הוא להשיב את ערך ההתנדבות .ביקשנו
מפז והנערים להתייחס לנושא ,כשהאחרונים החליטו בעצמם" :נער הרוצה לעבוד בקיבוץ יעבוד קודם
תקופה בהתנדבות ,ורק לאחר מכן יתחיל לעבוד תמורת כסף" .בתקופה הקרובה נסדיר את הנושא מתוך
שאיפה להטמיע אותו לשנים הבאות.
בנושא שנת שירות :ועדת חינוך קיבלה החלטה לתמוך במפעל החשוב .התמיכה חשובה מאד לצוות
החינוכי ולנערים ,כאמירה ברורה של יד מרדכי בנושא.
פנימיית שקמה :במפגש האחרון של הועדה הזמנו את איתי יהודאי ,מנהל הפנימייה .מטרת הדיון הייתה
לשפר את מעורבותה של ועדת חינוך של הקיבוץ בנעשה במוסד שקמה .כזכור הפנימייה שייכת לשלושת
הקיבוצים )כרמיה זיקים ויד מרדכי( והשאיפה היא כמובן לשתף פעולה עם כרמיה וזיקים בתמיכה
בפנימייה.
הצורך במעורבותנו במוסד שקמה עלה בעקבות בחינה מחדש של הנושא :הבנו שנערי המוסד מבלים שם
שש שנים ,שבוע אחר שבוע הם עמלים ומכינים ערבי תרבות ,חגים מקוריים ,צביעת תפאורות וניהול
עצמאי של ועדות .בנוסף הם מקיימים חיי קבוצה סוערים ,נפגשים לפעולות מגוונות ,ובקיצור ,עולם
ומלואו חווים שם נערינו בשנות ההתבגרות .השפעת מוסד שקמה על עיצוב אישיותם היא ברורה מאד,
ולכן עלה בנו הצורך כנציגי הקיבוץ לבחון שוב את מעורבותנו בפנימייה ובתכניה החינוכיים.
איתי הציג בפנינו את הנעשה בפנימייה בתקופה הזו ,את היעדים החינוכיים של כל קבוצת גיל ואת
התכניות לעתיד .בין השאלות והויכוחים נוכחנו שוב עד כמה הפנימייה היא אכן פנינה נדירה ,ואיך
לפעמים מכוח השגרה אנו שוכחים איזה מזל יש לנו שהמסורת נמשכת .בעידן הנוכחי ,שבו האלטרנטיבות
לנוער אינן מרקיעות שחקים ,אפשר לומר בגאווה שביד מרדכי קיים 'אי של שפיות' עבור הנוער :יש
קבוצות ויש מחנכים ,יש חיים יצירתיים-עצמאיים ויש ערכים ,לומדים לדבר ולומדים להקשיב ,וכמובן
לשמוח ולצרוח בחדר האוכל בפורים...
בישיבה הוחלט על מספר דרכים לקבע את שיתוף הפעולה בין ועדת חינוך שלנו לבין הפנימייה .אוסיף גם
שבחודשים האחרונים אני מלווה את צוות המוסד מטעם רכזי החינוך של שלושת הקיבוצים ,ותומך
בהכנת הנערים לקראת כניסתם לחיים הבוגרים.
לסיום אספר שמעל פנימיית שקמה מרחפת כבר תקופה ארוכה שאלת הכדאיות של המקום .הנערים
והצוות החינוכי מוצאים את עצמם נאבקים לא אחת על תקציב ושעות פעילות .כועדת חינוך חשוב לנו
להעביר את המסר ,שמעבר לתרומה העצומה לנערי הקיבוץ ולמשפחותיהם ,למוסד שקמה יש ערך מוסף
רב לכלל הקהילה .מעבר להיותו אלטרנטיבה לנוער משועמם נטול ערכים ואתגרים )אפשרות שגם עשויה
לגרור עימה התנהגות אלימה וונדליזם( ,המוסד הוא מקום מיוחד ,מעין ממלכה עצמאית ומקורית להפליא
של הנערים ,המאפשרת להם התפתחות איכותית ורכישת כלים נדירים לבני גילם .המוסד ייחודי ונדיר
בנוף אזורנו ויש אומרים שגם בנוף ארצנו .כחלק ממה שניתן לעשות כדי לשמרו צוות הפנימייה פועל
לצמצום העלויות בדרכים שונות ,אם זה בארגון יעיל וצמצום ימי הפעילות ,או בצרוף נערים מישובים
נוספים מהסביבה .ועדת חינוך תבחן מחדש את תמיכת הקהילה במוסד שקמה.
אתם מוזמנים לבוא ולבקר במוסד עם כל המשפחה!
בהצלחה מכל הלב למוסדניקים התותחים ,לצוות החינוכי המסור :איתי יהודאי ,פז רייזל ,דמיאן האס
)כרמיה( ,לירן לוי )זיקים( ומורן ענבר.
ולמק"קים )מדריכי השוה"צ התומכים במוסד מטעם גרעין צבאי( :מעיין יעל וטליה.
אבישי לבנה
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דעה
ההערכה והכבוד לחברי הקיבוץ הזקנים שיושגו גם בעזרת פנסיה מכובדת -
מאת איתן מורדיש
אל :חברי לגיל
הכתוב נכתב לפני הראיון עם חגי מרום בדף הירוק  -מומלץ לקרוא.
נשאלתי על ידי חבר "פנסיה בראש" מדוע הפסקתי לכתוב לעיתון גם ומדוע אינני מופיע כבר בועידות
התק"צ?
צוות פנסיה בראש עושה עבודה נפלאה אלא שאותי היא מאוד מתסכלת.
היכולת לגלגל את האבן כסזיפוס במעלה ההר למען שמישהו יגלגלה חזרה למטה וחוזר חלילה לא מתאים
לי .ישיבות וישיבות מול "פוליטיקאים".
למזכיר התק"צ ולרשם מטרות פוליטיות ואחרות.
כמי שהתגייס לצה"ל ב 1960 -ולמד שעל כל מה שמגיע בזכות צריך להלחם אני מאמין בכך גם היום.
בועידת התק"צ אמרתי "שצריך לצאת לרחוב ולהבעיר צמיגים" .אני מאמין שאם אנחנו היינו מקיימים
משמרת קבועה )וגם צעקנית( אצל הרשם ובמשרדי התנועה והיינו מזכירים את קיומנו כל יום ,למי שלא
זוכר ,הדברים היו נראים אחרת.
זקני הקיבוץ בבגרותם מביישים את רוח הלחימה בה ניחנו בצעירותם עת כבשו וקבעו "בגבורת חיי היום
יום" את גבולות המדינה.
גבולות הקיבוץ הם לא הגדר .בתוך הגבולות נמצאים גם בית הדין העליון –כפי שהוכיחה בעוז רוח נעמי
זורע ובניה למרות סוללת עורכי הדין של הקיבוץ .הקיבוץ הוא לא המטרה ,המטרה היא החבר וזכויותיו
הראשוניות .חיי הפנסיונר לא מסתיימים באוכל ,שינה ותרופות.
תרבות ,ניידות ,עזרה לבנים ,הם חלק חשוב מחיי הפנסיונר.
כבני קיבוץ לא לימדו אותנו לשמור ולדאוג לזכויותינו .לימדו אותנו לדאוג לחברה ,לדאוג לקיבוץ ,רבים
עדין נשארו שם.
לא נועדתי להוביל גדודים ,גם בצבא הגעתי רק לסמ"פ אחרי כל מלחמות ישראל .אבל אני מצהיר ,מי
שיודע להוביל גדודים ונכון לכך ,אני מוכן לבא אחריו.
בברכה ,איתן מורדיש
__________________________________________________________________________

לסבתא רבא הגאה אניה שטרנברג
לסבים מרובי הנחת רחל ודובי שטרנברג
ולהורים המאושרים עירית ויריב
מזל טוב להולדת הנינה ,הנכדה והבת!
אחות לאופק ,גב ורז
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג פורים שמח לכל בית יד מרדכי!
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