קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1156
18.2.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל משעה
,19.45
הורים מתבקשים
ללוות ילדיהם

בדף הפעם* :דו"ח קלפי *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :13/2/2011
 .1הקיבוץ מאמץ את תוכנית האסטרטגיה הפיננסית )תכנון ומדיניות פיננסית לטווח ארוך( כמסגרת
תכנונית לטווח ארוך וכבסיס לקבלת החלטות בניהול העסקי  -פיננסי של המשק והקהילה ,כפי שהוצגה
 .31/1התוכנית תיבחן על ציר הזמן.
31/1/11
בפירוט בשיחת קיבוץ מיום /1/11
תוכניות השקעות במשק ובקהילה יאושרו ספציפית ובנפרד בהתאם לנוהגים ולנהלים המקובלים בקיבוץ.
תמכו ,138 :התנגדו ,6 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
 ,21/1ובשיחת
21/1/11
 .2הקיבוץ מאשר את מודל הפנסיה החדש כפי שהוצג בפירוט בדף מזכירות מס' /1/11 ,1152
.31/1
31/1/11
הקיבוץ מיום /1/11
תמכו ,145 :התנגדו ,5 :נמנעו .2 :ההצעה אושרה.
 .3שיקום הנוי ותשתית ההשקיה במתחמי המגורים בגמר פרויקט הממ"דים יהיו באחריות ובמימון
הקיבוץ  /קבלן הממ"דים .השקיית הנוי במגרשי החברים תעבור לאחריות החברים ועל חשבונם.
תמכו ,103 :התנגדו ,41 :נמנעו .9 :ההצעה אושרה.
 .4הקיבוץ מאשר לפנות לרשם האגודות השיתופיות ולבקשו לסווג משנית את הקיבוץ כאגודת מים.
תמכו ,131 :התנגדו ,4 :נמנעו .13 :ההצעה אושרה.
.31/12
31/12/11
 .5הקיבוץ מאשר הארכת כהונת מזכירות עד /12/11
תמכו ,113 :התנגדו ,30 :נמנעו .8 :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ,בלה שני ,לינדה כשר.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,מרים דרור ,זהבה ציון ,ישראל ברוך ,הלל שיפמן ,לינדה כשר ,בלה שני.
__________________________________________________________________________

מכרז לנציגי ציבור בהנהלה הכלכלית
ועדת מינויים מזמינה את ציבור החברים להציע עצמם כנבחרי ציבור שיכהנו כחברים
בהנהלה הכלכלית של הקיבוץ.
חברים המעוניינים להציג מועמדותם לחברות בהנהלה הכלכלית
ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם( ,מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
המכרז ייסגר בסוף חודש פברואר .11
המועמדים יובאו לאישור שיחת קיבוץ המיועדת להתקיים בתאריך .1.3.11
בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר
ועדת מינויים
1

אבלים ומשתתפים בצערם של
איריס ויס ,בועז הוך ,סיוון הוך ,יעל הוך והמשפחה הרחבה
עם פטירתו של חברנו היקר
אריק הוך ז"ל
נולד בתל אביב 14.9.1953
נפטר ביד מרדכי 15.2.2011
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי

אבא שלי,
יש בהלה ופחד בעיינך
עצום עכשיו ודמיין את הסביב
תשאף את נופי ילדותי שלמדתי ממך לאהוב כל כך.
החלון באוטו פתוח
ריח הסיגריה נמהל בריח האבק
והקלמנטינה שקלפת לי.
לשנייה אחת שאולי הפכה לנצח כבר
האוטו שלנו מתמזג עם השלווה של החוץ.
נוכחות בטוחה ,אהבה ידועה
מחלה טרופה.
המסך לאט לאט יורד
הדממה משתלטת
הצבעים מתכהים והערפל מלטף אותי.

אבאלה',
בשנים האחרונות זכיתי להכיר אותך מחדש,
ראיתי בך כוחות ותעצומות נפש אדירים שמעולם לא ידעתי שקיימים בך
והתמלאתי גאווה.
אוהבת,
יעל
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 14.2.11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1פרויקטים קהילה – שיפוץ מבנים לפעילות החינוך הלא פורמאלי )תלתון ומוסד בית(
השתתפו בדיון :אבישי לבנה – מרכז החינוך הלא פורמאלי ,גולן טל – מנהל פעילות מוסד בית )ז'-י"ב(
ומדריך חברתי בחברת הנעורים )ז'-י"ב( ,לירז ארדנינג – מנהלת פעילות התלתון )א'-ו'(.

א .רקע
לצד הדיון על תקציב הקהילה לשנת  ,2011שיאושרר בישיבה נוספת של המזכירות בשבוע הבא )אחר כך
שיחה וקלפי( ,התכנסה המזכירות לדיון בתקציב הפרויקטים של הקהילה לשנים הקרובות.
מדובר בתקציב שמטרתו לתת מענה לפרויקטים בתחום התשתיות והבינוי בקיבוץ בסכום של כ 5 -מיליון
 ,₪פרוס למספר שנים ,כאשר מקורותיו הינם מהמשק )ומכספים חיצוניים לתקציב הקהילה( ,בהתאם
לתוכנית האסטרטגיה הפיננסית שאושרה לפני שבוע בקלפי בתמיכה רחבה.
בדיון הנוכחי התמקדה המזכירות בשני נושאים ,הראשון שיפוץ מבנים לפעילות החינוך הלא פורמאלי.
בישיבה הבאה תשלים המזכירות את הדיון בסך תקציב הפרויקטים ,לאחר מכן הוא יוצג בשיחת הקיבוץ.

ב .סקירה של אבישי ,גולן ,ולירז:

חברת הילדים "תלתון ערבה"
חברת הילדים "תלתון ערבה" היא המסגרת הלא פורמאלית לילדי הקיבוץ בגילאי בית הספר היסודי א'-ו'.
חברת הילדים מחולקת לשתי קבוצות גיל ,סה"כ מונה כ 53 -ילדים .לכל קבוצת ילדים יש מדריך מוביל,
מדריך בוגר נוסף ,ומדריך צעיר נוסף שמצטרף לפעילויות מיוחדות בחופשים.
החזון
יצירת בית חם לילדי הקיבוץ ,המאפשר לכל ילד מקום חם ובטוח להתפתח בדרכו שלו .פעילות בקבוצה
חינוכית בה ילמדו הילדים כישורים חברתיים ,ושאיפה ליצירת חברת ילדים טובה ועצמאית".
מטרות חינוכיות
בית חם ומקום בטוח ומוגן לכל ילד.
מקום לכל ילד להיות ולהתפתח בדרכו הייחודית שלו.
נתינת מענה לכל ילד.
הקניית ערכים וכישורים חברתיים.
טיפוח הקשר של הילד לסביבתו ,למשפחתו ,לחברי היישוב ,לקהילתו ולטבע שסביבו.
אופי הפעילות
התלתון פעיל במשך שלושה ימים בשבוע בשגרה ,בכל החופשים ובערבי החגים.
הפעילות בחופשות הארוכות אינטנסיבית מאד ,הילדים עוברים תהליכי התבגרות משמעותיים בליווי
המדריכים ,חברויות חדשות נרקמות וקבוצת הילדים עוברת חוויות מעשירות בתחומים רבים.

מוסד בית יד מרדכי
מוסד בית מהווה את המסגרת הלא פורמאלית לילדי קיבוץ יד מרדכי בגילאי ז'-י"ב ומקיים פעילות
שבועית מרוכזת בהדרכת רכז מוסד בית )בתיאום עם הפעילות החברתית בחברת הנעורים 'שקמה'(.
הפעילות האינטנסיבית של מוסד בית מתקיימת בחופשים ,כיום הוא מונה  27חניכים.
החזון:
יצירת חברת נעורים פעילה תוססת ומגובשת :קבוצת שווים המאחדת בתוכה את נערי קיבוץ יד מרדכי
בגילאי ז'-יב' תוך מתן דגש על עצמאות ,יצירתיות ,פיתוח אישי וחברתי וחדוות נעורים.
מטרות חינוכיות:
• יצירת מרכז נעורים חם וביתי הנותן הרגשה של בית – מרכז שישמש את הנוער לפעילויות
השונות ,יעניק לו תחושה ביתית ואוירה נעימה ויספק מרחב למפגש הנוער ולפעילות עצמאית.
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חיבור לקיבוץ ולקהילה – מוסד בית רואה עצמו כחלק משמעותי בקהילה בקיבוץ.
בניית חברת נעורים מגובשת ,בעלת 'גאוות יחידה' קיבוצית.
מסגרת אלטרנטיבית חברתית לנערים ולנערות.
עבודה משותפת עם ההורים.
מתן מענה חינוכי אישי לחניכים ולמשפחות .עזרה בפתרון בעיות חינוכיות ואחרות ובליווי אישי
במידת הצורך.
ליווי וארגון של עבודת הנוער בקיבוץ.

מטרות משותפות לתלתון ולמוסד בית
ארגון חברת הילדים ומוסד בית ,ייצובם והובלתם עם חזון חינוכי ברור ,תוך יצירת מסגרות עם חוקים
וכללים.
יצירת מערכת כללים והסכמות והפחתת האלימות על כל סוגיה.
ארגון מערך הדרכה קבוע וייצובו.
מערכת פעילות קבועה שאותה מובילים מדריכים קבועים.
המשך יצירת מסורת חינוכית.

מצב הבתים החינוכיים כיום וצרכינו העתידיים
לרשות החינוך הלא פורמאלי בית אחד מתוך מבני בית הספר חופים.
הבית ישן מאד ואינו מתאים מבחינה בטיחותית ותפעולית לפעילויות השוטפות של החינוך הלא
פורמאלי.
לנוער של יד מרדכי אין מרכז ומועדון שיהווה עבורם מקום מפגש בטוח ונעים לקיום פעילותיהם
החינוכיות .קשה לבנות חברת נעורים שאין לה בסיס פיזי להיות ,לחוות ולפעול יחד כקבוצה חינוכית.
התלתון )א'-ו'( ומוסד בית )ז'-י"ב( נאלצים לחלוק את אותו בניין ,כמובן שמצב זה אינו הולם את הצרכים
השונים לגמרי של הגילאים הכול כך שונים.
לא פעם אנו מרגישים שמצבו המוזנח של הבית והציוד שבתוכו משפיעים בהתאמה על הילדים ועל
תחושת ההזדהות שלהם עם הקיבוץ והקהילה.

צרכינו העיקריים
 .1מבנה מתאים ונפרד לפעילויות חברת הילדים ,אשר יכול להכיל בתוכו באופן בטוח ונעים  50-75ילדים.
המבנה צריך לכלול :אולם מרכזי למשחקי חברה ,ליצירה ולמשחקים .אולם קטן יותר לפעילות שקטה.
מטבח ,חדר אוכל וחדר מדריכים .פינת מחשבים ,חצר משחקים מתאימה וחדר התרגעות.
 .2מבנה מתאים ונפרד לפעילויות מוסד בית ,אשר יכול להכיל בתוכו באופן בטוח ונעים עד  50נערים.
המבנה צריך לכלול :אולם מרכזי לפעילות חברתית .אולם קטן יותר להתכנסות ולפעילות שקטה .מטבח
וחצר לפעילות בחוץ.
 .3דגשים נוספים
המבנים צריכים להיות בטיחותיים וברמה נאותה של תברואה וסניטריה.
 -----עד כאן סקירת אבישי ,גולן ולירז ------

ג .הצעת החלטה לתקציב הפרויקטים של הקהילה
עלות שיפוץ מבנה למוסד בית במתחם חופים )מבנה כיתות א' ,הצמוד לגן חורש( –  200אש"ח.
עלות שיפוץ מבנה לתלתון במתחם חופים )מבנה כיתות ב'-ג' ,דרומית למבנה כיתות א'( –  300אש"ח.
הערות:
השיפוץ יתבצע רק לאחר מעבר בי"ס חופים למתחם בי"ס שקמה.
מיקום המבנים לחינוך הלא פורמאלי במתחם חופים הנוכחי תואם את תוכנית האב של יד מרדכי ואת
צפי גידול האוכלוסייה בשנים הבאות.

ד .עיקרי הדיון ודברי הנוכחים
 באופן אבסורדי דווקא אנחנו מפגרים אחרי קיבוצים רבים בפיתוח תשתית פיזית ראויה לפעילות
החינוך הלא-פורמאלי .בגלל שבתי הספר תמיד היו ביד מרדכי ובבעלות של הקיבוץ ,לא הצלחנו
לפתח "מבנה נעורים" מטופח וראוי כפי שמקובל בקיבוצים רבים וטובים .עם העברת בתי הספר
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לאחריות המועצה יש חשיבות יתרה להעמדת מבנים הולמים לפעילות הענפה של החינוך הלא
פורמאלי ביד מרדכי.
מבנה מתאים לפעילות חינוכית הוא העוגן ליצירת תחושת הביטחון והבית שהילדים והנוער
זקוקים לו בפעילותם המשותפת והייחודית מחוץ לבתיהם הפרטיים.
באמצעות מבנים מתאימים לפעילות של הגילאים השונים ניתן יהיה להשיג תוצאות חינוכיות
מצופות ,ולשמר את המסורת הברוכה בתחום החינוך הלא פורמאלי .במשך שנים הנוער שלנו
שוהה במקלטים לטובת פעילותו ,ויש לנו הזדמנות לעשות שינוי מחשבתי ופיזי.
יש חשיבות להמשיך את תהליך העצמת תחום החינוך הלא פורמאלי ביד מרדכי .תחילתו הייתה
במזכירות עת הומלץ על ידה לפני כשנתיים על הקמת צוות בדיקה ,שכתוצאה ממסקנותיו הוקמה
ועדת חינוך פעילה ומכוונת.
צוותי החינוך הלא פורמאלי עובדים היום בסנכרון מלא ,לרבות יוצרים שיתופי פעולה מפרים עם
המשפחות וההורים ,עם קיבוצים אחרים ועם המועצה האזורית שלנו .נבנתה מערכת שמצליחה
להתמודד עם אתגרים חינוכיים מורכבים תוך יצירת מסגרות חינוכיות בריאות .העמדת המבנים
המוצעת תתרום ליצירת ההמשכיות לפעילות החינוך הלא פורמאלי וקיבועה כמסורת חשובה ביד
מרדכי.
המבנה היחיד המשרת כיום את הפעילות ישן ,מוזנח ולא בטיחותי .מחובתנו להכניס בו שיפורים
ולו המינימאליים ביותר.
יש לנו הזדמנות להחזיר לנערים ולנוער על השקעתם ותרומתם רבת השנים לקהילה בחברה
ובתרבות .ההשקעה המוצעת במבנים היא כאין וכאפס בתרומה שתוחזר לקהילה על ידי הילדים
והנוער ברבות השנים הבאות .העושר הרוחני והפיזי שנעניק לילדי הקהילה הוא העושר של
הקהילה.
חשוב שתושבים והורים לילדים מבחוץ ימשיכו לשלם עבור הפעילות על מנת להתחלק בנטל.
אין ספק לגבי חשיבות העבודה והפעילות בתחום החינוך הלא פורמאלי ,אך יש לזכור שמדובר
בפעילות יקרה על כל המשתמע מכך .לכן חשוב שהמזכירות תוביל ותמשיך להיות מעורבת
בנעשה בתחום ,לרבות בתוכניות השיפוץ המיועדות.

ה .סיכום





המזכירות רואה בחינוך אבן יסוד וערך ליבה בקהילה קיבוצית איתנה .יש לראות בחינוך הלא
פורמאלי ביד מרדכי מקור צמיחה ומשיכה ליישוב .העצמתו תחזק את היישוב כולו ,רוחנית
וכלכלית ,ובכך תשרת את אינטרס הכלל.
המזכירות מבקשת לנצל את ההזדמנות ולברך ולהודות לנציגי החינוך הלא פורמאלי שנכחו
בישיבה ,לרבות אלה שלא נכחו ,ולועדת חינוך ,על תרומתם האיכותית לקידום תחום החינוך הלא
פורמאלי ביד מרדכי.
המזכירות מאמצת עקרונית את הצעת ההחלטה לשיפוץ שני מבנים לתלתון ולמוסד בית ,יחד עם
זאת מבקשת לקיים דיון נוסף בנושא על מנת להמליץ על צוות מוביל לקידום וטיפול בנושא.
הנושא יוצג בשיחת קיבוץ במסגרת הצגת תקציב הפרויקטים של הקהילה.

 .2פרויקטים קהילה – הקמת מועדון חברתי בקיבוץ
השתתפו בדיון :דור הררי ,לביא כרמי ומורן ענבר.

א .רקע
בהמשך לסעיף הקודם ,וכחלק מהדיון על תקציב הפרויקטים של הקהילה ,שילבה המזכירות דיון ביוזמה
של הבנים הצעירים להקמת מועדון חברתי לקיבוץ.

ב .הרעיון הוצג על ידי הבנים הצעירים ,דור ,לביא ומורן ,שהשתתפו בדיון:
כבר תקופה ארוכה שצעירי הקיבוץ מעוניינים להגביר את השתייכות להוויה הקיבוצית ולפעילות
החברתית-תרבותית המתקיימת בו .שאיפתנו להקים מועדון חברתי שימסד פעילות זו.
הרעיון עלה מתוך תחושה שלנו ,צעירי הקיבוץ ,כי חסר לנו היום מקום מפגש לפעילויות חברתיות כאלה
ואחרות .במצב הקיים אנו יוצאים לבלות בפאבים ובמועדונים באזור ,ולטעמנו הקמת מועדון צעירים
בקיבוץ תחזיר את האווירה הצעירה למקום ותיצור גיבוש והנאה לכל חתכי האוכלוסייה בקיבוץ.
יש לציין כי בקרב צעירי הקיבוץ יש צמא כבד מאוד למקום שכזה ורצון עז לתרום להקמתו ולתחיית
הפעילות החברתית בקיבוץ.
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מה יהיה אופיו של המקום?
מועדון הצעירים צריך להיות מועדון שמיועד לאנשי הקיבוץ ולתושביו .הוא לא אמור להיות מקום מסחרי
כי אם מקום קיבוצי שיחזיר את עלות אחזקתו .כלומר ,המקום ישמש את אנשי הקיבוץ וחבריהם ואין
כוונה להפכו למקום מסחרי שימשוך את כלל צעירי האזור.
המקום צפוי להיות מופעל במהלך ערבי סוף השבוע כמקום מפגש שיכלול מוזיקה שקטה ,משחקי שולחן,
שתייה וכו' .בנוסף יופעל המקום גם במהלך השבוע לטובת הקרנת משחקי כדורגל או אירועים אחרים.
מעבר לשעות ולפעילויות אלה ,מוצע כי המקום ישמש גם את כלל קהילת הקיבוץ כמקום מפגש חברתי,
בין אם ל'-קפה שישי' ,למפגשי צהריים של הגיל השלישי או לאירועים מיוחדים כמו ימי הולדת ושמחות
אחרות.
תהליך בחירת המקום
אנו ,צעירי הקיבוץ ,יזמנו מפגשים וישיבות של צעירים משכבות גיל שונות בכדי ליישר קו לגבי הציפיות
ממקום שכזה ולגבי דרך הפעלתו .לאחר ישיבות אלו יזמנו מפגש עם מזכירי הקיבוץ בכדי להעלות את
ההצעות שעלו לסדר היום .בהמשך לדיונים ולמפגשים אלה ביצענו עבודה יסודית הכללה ירידה לפרטים,
מפגשים עם מפעילי מועדונים דומים באזור )נחל עוז ,זיקים ,בארי( ,ישיבות תכנון שונות שהובילו
לבחירת המקום ביחד עם מזכירי הקיבוץ ,ולבחירת האופן בו היינו רוצים לראות את מועדון הקיבוץ.
מסקנות
נבדקו שלושה מודלים באזור :נחל עוז  -פאב מסחרי המיועד לקהל הרחב ,זיקים  -מועדון צנוע שמיועד
לצעירים ,בארי  -פאב קטן שמיועד לאוכלוסיית הקיבוץ .לאחר בדיקה מקיפה בחרנו במודל של קיבוץ
בארי ,המנוהל על ידי צוות מגוון משכבות גיל שונות ועונה על צורכי כלל האוכלוסייה.
לאחר מספר דיונים וישיבות ראינו לנכון להציע את חלקו הצפוני של חדר המורים בבי"ס חופים להקמת
מועדון חברתי ביד מרדכי .המיקום במרכז הקיבוץ אך לא בקרבה לבתים.
מתכנון ראשוני שבוצע בסיוע ובהובלה של שוקי רייזל ,מרכז ועדת תכנון ,עולה כי יידרש סכום של כ150 -
אש"ח לשיפוץ המקום לטובת כלל האוכלוסייה.
תפעול ואחריות למקום
מוצע להקים צוות הפעלה למועדון ,שיהווה סוג של דירקטוריון המורכב מאנשי שכבות גיל שונות בקיבוץ,
דבר שיסייע לראות את כלל הצרכים החברתיים של קבוצות האוכלוסייה השונות בקיבוץ.
מומלץ על ידינו כי למועדון יהיו שני מנהלים תפעוליים בהתנדבות ,שיוכלו להתחלף אחת לתקופה לפי
הצורך.
מענה לבעיות שיכולות להיווצר עקב הקמת המועדון
רעש לשכונות המגורים  -המקום לא מיועד למסיבות ולמוזיקה רועשת .בנוסף ,חלק מהשיפוץ יכלול
פתרונות בידוד כנגד רעש.
הגעת גורמים זרים  /אלימות  -לא יהיה פרסום חיצוני של המועדון והוא אינו מיועד לתפעול מסחרי.
עישון  -העישון במקום יהיה אסור.
אחריות על המקום  -חשוב להגדיר שני אחראים קבועים על המקום.
הערה לסיום הסקירה
ברצוננו להדגיש ולהציע שהקמת המקום תבוצע עד כמה שניתן על ידי התנדבות של חברים ואנשי מקצוע
מהקיבוץ ,לדוגמא :עבודות נגרות ,ברזל ,תאורה וחשמל ,עיצוב פנים ,תרומות ציוד ועוד.
 ---עד כאן סקירת היוזמים הצעירים ----

ג .עיקרי הדיון ודברי הנוכחים
 למועדון חברתי פוטנציאל אדיר לקיום ערבי נישה מעניינים ,בתחומים שונים ומגוונים .אפשר
לייעדו "כבית תרבות של הקיבוץ" ,ממנו תהנה האוכלוסייה כולה.
 גם לשכבות גיל מבוגרות יותר חסר היום מקום מפגש אינטימי ונעים למפגשים חברתיים.
המועדון יוכל לפעול גם בשעות היום והצהריים ולשרת נאמנה את אוכלוסיית הפנסיונרים .יש
בהחלט מקום למנות אב/אם בית למקום ,פרט לחברים אחרים שיתפעלו את המקום בהתנדבות.
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 בהמשך להצעת היוזמים ,חשוב לייעד את המקום לאוכלוסיה הפנימית של הקיבוץ ולא לחזור
לימים עברו בהם גרר הפאב מקרי אלימות ומטרדים נוספים .המקום יהיה חייב לפעול על פי חוק.
 מומלץ לקחת בחשבון ,שעל אף הרצון לחסוך בעלויות הקמה ובתפעול השוטף ,יגזרו למקום
עלויות שוטפות.
 יש חשיבות שהמזכירות תוביל את הפרויקט המוצע ,יחד עם קבוצת הצעירים היוזמים .מומלץ
להקים צוות מוביל לנושא.

ד .סיכום






חברי המזכירות מברכים על היוזמה ההולמת את תפיסת התרבות כערך ליבה ביד מרדכי.
המזכירות מודה לצוות הצעירים על יוזמת הקמת מועדון חברתי .ברכות ויישר כוח להמשך.
חברי המזכירות בהחלט מצטרפים לתחושה כי מועדון חברתי יהווה נכס חשוב לתחושת השייכות
ולהרגשת הבית בקהילת יד מרדכי ,בעיקר על רקע ההצעה להקימו כמועדון לכלל האוכלוסייה.
המזכירות מאמצת עקרונית את המתווה המוצע ,לרבות את הצעת התקציב לשיפוץ המקום
המוצע ,אך בד בבד תקיים דיון נוסף על מנת להגדיר צוות מוביל לקידום וטיפול בנושא ,שבין
מטרותיו הראשונות  -גיבוש הצעה לחזון ומטרות המקום.
הנושא יוצג בשיחת קיבוץ במסגרת הצגת תקציב הפרויקטים של הקהילה.

 .3לקראת בחירת נציגי ציבור להנהלה כלכלית – שינוי קל בנוהל ההנהלה הכלכלית
כהונת חברי ההנהלה הכלכלית שנבחרו לתפקידם לפני כשלוש שנים מגיעה לסיומה.
בהתאם לנוהל הקיים ,מכהנים כיום בהנהלה הכלכלית עד  13חברים 8 :נציגי ציבור  5 +בע"ת )מרכז
משק ,מנהל כספים ,מנהל מש"א ,מנהל קהילה ומזכיר(.
לקראת פתיחת המכרז לנציגי הציבור בהנהלה הכלכלית דנה המזכירות בהמלצת מרכז המשק ,לפיה מס'
נציגי הציבור בהנהלה הכלכלית יעלה מ 8 -ל 10 -חברים .דודי דורון ביקש להעלות את החשיבות של
הנהלה רחבה ואת תרומתה לדיוני הוועדה.
לצד טענה שעלתה ,לפיה אין צורך למנות יותר מ 13 -חברים להנהלה הכלכלית ,מרבית הנוכחים תמכו
דווקא בשינוי המוצע ,היות ולדעתם הוא מעודד חברים נוספים למעורבות ולתרומה לדיונים.
המזכירות מסמיכה את ועדת מינויים )זהבה קלרמן ,דני שני ,מרים בקר( לטפל במכרז לנציגי ציבור
שיכהנו כחברים בוועדה הכלכלית.
רשימת המועמדים תובא לאישור שיחת הקיבוץ והקלפי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

טיול וכנס מתנדבים לשעבר
לכבוד מתנדבים ואולפניסטים – לאלו שחזרו למולדתם ,ולאלו שנשארו לגור בארץ ,לכבוד רכזי מתנדבים
שעשו ופעלו רבות למען המתנדבים בהיותם כאן ,לכבוד המשפחות המאמצות ,החברים והידידים וכל מי
ששמר על קשר עם המתנדבים עד היום!
רשמו לפניכם שני אירועים מעניינים:
 ,12כולל לינה בקיבוצים ,סיור וביקור באתרים הישראליים הנפלאים.12-19/6
19/6/2011
 .1טיול בארץ ,בתאריכים /6/2011
 .2כנס שיתקיים ב 18 -ביוני  2011באחד הקיבוצים.
המצטרפים לטיול ישתתפו באופן אוטומטי בכנס ,אך מי שמעוניין יכול להירשם לכנס בלבד.
ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום.
אשמח אם תוכלו לסייע לרעיון יפה זה לקבל עוד חשיפה ותהודה בכך שתיידעו על קיומם את כל מי
שאתם מכירים ועשוי לגלות בכך עניין – מתנדבים לשעבר בארץ ובחו"ל ,רכזי מתנדבים ,אנשים ששמרו
על קשר עם המתנדבים ועוד.
פרטים נוספים ניתן לקבל בדף הפייסבוק שלנו www.facebook.com/kibbutzvol :וגם באתר שלנו
.www.kibutzvolunteers.org.il
אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה ומודה לכם מראש על שיתוף הפעולה!
בברכה ,איה שגיא  -מנהלת תוכניות מתנדבי חו"ל בקיבוצים  -התנועה הקיבוצית
טל' במשרד ,03-5246154/6 :פקס ,03-5239966 :נייד ,050-7677939 :אימיילaya@volunteer.co.il :
__________________________________________________________________________
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משולחנו של מודד הגשם
לחברים שלום,
בשבועיים האחרונים ירדו  24מ"מ של גשם בקיבוץ.
ובסה"כ מתחילת העונה נרשמו משקעים של  216מ"מ בלבד ) 46%מהממוצע הרב שנתי(.
נקווה לירידת גשמים נוספים ורבים עד לסיום העונה!
נמסר על ידי עידו מן
__________________________________________________________________________

לוח אלקטרוני פנימי – עדכון
הוחלפה מערכת ההפעלה של הלוח האלקטרוני )טלוויזיה פנימית(.
חברים ותושבים מוזמנים לשלוח הודעות לפרסום בלוח אלקטרוני
לתא דואר מס'  172או לכתובתaguy@y-m.co.il :
בברכה ,גי ארדנינג
__________________________________________________________________________

מילה טובה

ברכות ויישר כוח לצבי מירב –
שפעל ,תמך ודחף לטיפול בהסדר הפנסיה לשכבת הפנסיונרים הגדולה
ביד מרדכי,
ושיחד עם הנהלת הקיבוץ וצוות הפנסיה  -הביאו להסדר פנסיה
מכובד ומקובל על כולם!
והעיקר שנגיע כולנו לשיבה טובה!
חנה ודוד שני,
בשם חברים ופנסיונרים רבים

__________________________________________________________________________

לסבתא רבא קלרה
לסבים מרובי הנחת מרים ושאול
ולהורים המאושרים סמדר וגדי
מזל טוב להולדת הנינה ,הנכדה והבת – ליהיא !
אחות לעמית ,עידן וטל.
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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