קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1195
13.1.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות
נעמי ודדי קלרמן

בדף הפעם* :לקראת שיחת קיבוץ *דו"ח שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים

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

שיחת קיבוץ
דיון ציבורי  -בנושא ענף שירותי האבקה
לחברים שלום,
אתמול בערב התקיים בחדר האוכל ,בפורום של שיחת קיבוץ ,דיון מס'  1בנושא עתיד ענף שירותי
האבקה ,שהוקדש להצגת החברה ולהצגת מגמות הפיתוח.

דיון ההמשך ,מס' ,2
יתקיים ביום ב' ,16/1/12 ,בשעה  ,20:00בחדר האוכל
ויוקדש לסקירה כלכלית ,ולהצגת מתווה הפעולה והתנאים להכנסת שותף עסקי לענף.
סיכום שני הדיונים יובא לאישור החברים בקלפי בתאריכים .20-22/1/12
כלל נושאי הדיון נדונו בהרחבה ולעומק בשנה האחרונה בהנהלה הכלכלית שממליצה להביאם לדיון
ולאישור החברים בשיחה ובקלפי.
בהמשך להמלצת ההנהלה הכלכלית ,השיחה לא תשודר בערוץ הפנימי )לא בשידור חי ולא בשידורים
חוזרים( זאת בשל חשיפת נתונים כלכליים מפורטים ומגמות עסקיות של הענף.
במהלך השיחה
יוגש כיבוד חם
וטעים
מבית היוצר של
קייטרינג
יד מרדכי

חברים  -מומלץ מאד להגיע ולהשתתף בדיון המיועד –
אנא שריינו לעצמכם מועדו –
ובואו לקחת חלק בדיונים שישפיעו וישליכו
על עתיד ענף שירותי האבקה.

השיחה לא
תשודר.
מומלץ
להגיע לדיון

בברכה ,המזכירות וההנהלה הכלכלית
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.9/1/12 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל .נוכחים 15 :חברים.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים ד'-ש' ,11-21/1/12 ,בשעות
 13:00 ,8:00ו.18:00 -

נושאי השיחה:
 .1דיון בהמלצת הצוות הממליץ והמזכירות לבחירה באלון דגן לתפקיד מנהל מש"א ביד מרדכי.
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 .2הצגת המועמדים לנציגי הציבור שיכהנו כחברים במזכירות הקיבוץ.
רשימת המועמדים )לפי א-ב של שמות המשפחה( שפורסמה זה מכבר,
הוצגה בשיחה ותעמוד לבחירה אישית בקלפי:

ארדנינג גי ,אתר גיורא ,בר סמך מוסא ,דגני גיל ,הלפרין עפרה ,וקנין מושון ,לבנה רונן,
מידן יהודית ,סיגלמן אורלי ,פסי רעיה ,פרידמן אילון ,ציון איתן ,שטיין רחל
כל בוחר יתבקש לסמן "בעד" שישה ) (6שמות בלבד.
פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מן האמור ,ייפסל.
תשעת ) (9המועמדים אשר יקבלו את מרב קולות המצביעים ,יכהנו כחברים במזכירות
הקיבוץ.
 .3העברת מבנה המכוורת החקלאית למיקומו החדש בהתאם לתוכנית האב של יד מרדכי.
 .4דיון בנושא עדכון תעריפי שירותי קהילה:
א .ביטוח דירות.
ב .אגרת טלוויזיה.
.(50%
 15ל50% -15-25%
ג .מרפאת שיניים )העלאת ההשתתפות העצמית בעלויות הטיפולים מ25% -
ד .מכבסה )עדכון מחיר מ ₪ 4 -ל ₪ 5.25 -לקילו כביסה מקופל בתאים ,ועדכון מחיר גיהוץ מ4 -
 ₪ל ₪ 6.5 -לפריט(.
 .5דיון בהצעת הצוות הרחב )מזכירות ,ה.כלכלית ,צוות היגוי שיוך וצמיחה וצוות מש"א( לנושא המבנה
הארגוני של יד מרדכי:
א .דיאגרמת המבנה הארגוני ועקרונות הפעלת המוסדות המרכזיים.
ב .היקפי משרות של בעלי תפקידים מרכזיים.
ג .נוהל בחירת בעלי תפקידים מרכזיים ,מנהלי מקומות עבודה ורכזי ועדות מרכזיות.

החלטות:
 20לינואר .201220-21נושאים 4 ,3 ,2 ,1ג'4 ,ד' ו 5 -יובאו להצבעה בקלפי בסוף השבוע הבא וביום ראשון 21-22

שימו לב:
נושאים 4א' ו4 -ב' )ביטוח דירות ואגרת טלוויזיה( לא יובאו להצבעה קרובה בקלפי

לאחר

ששיחת הקיבוץ החליטה לקבל המלצת ההנהלה ולדחות את הדיון בנושאים אלה למועד אחר.
הובהר בשיחה על ידי יריב קלרמן ואופיר לבנה ששני הנושאים דורשים בדיקה והכנה נוספת בצוות
היישום ובמזכירות טרם הבאתם לדיון בשיחת הקיבוץ.
המשמעות היא שתעריפי החיוב בשני נושאים אלה נשארים כעת ללא שינוי.
מומלץ לצפות בשידורים החוזרים של השיחה.
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

חדשות מהחינוך הבלתי פורמאלי
שלום לכל החברים והתושבים,
לפניכם סיכום מהנעשה בחינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ ,במסגרת חברת הילדים )א'-ו'( ומוסד בית )ז'-יב'(.
קצת רקע על כל מסגרת ועדכון קצר לגבי הפעילות האחרונה.
קריאה מהנה.
ועדת חינוך
ועדת חינוך מתכנסת אחת לתקופה כדי לדון בסוגיות מחיי היומיום של החינוך הבלתי פורמאלי ולגבש
מדיניות בנושאים שונים .הועדה ,שהתחדשה לאחרונה בחברים חדשים ,לומדת את תפקידיה ואת
סמכויותיה ובונה לעצמה את מתווה העבודה הנכון ביותר עבורה.
חברי ו.חינוך :הגר וינר ,מיכל ארדנינג ,מיכל דבורה ,משה הררי ,נסיה לבנה ,סיגל גדיש ,פז רייזל ,רחל
אשחר ושאול מורן.
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חברת הילדים "תלתון ערבה" )גילאי א'-ו'(
את חברת הילדים מרכזת לירז ארדנינג.
הפעילות מתבצעת בחלקה בקבוצות גיל ,ובחלקה בפורום משותף לכל הילדים יחד.
בקבוצת הצעירים ,ילדי א'-ג' ,כ 30 -ילדים ,בקבוצת הבוגרים ,ילדי ד'-ו' ,כ 25 -ילדים.
במהלך שנה"ל הצוות אוסף את הילדים מביה"ס  3פעמים בשבוע .בהתאם למזג האוויר אנחנו משתדלים
לבלות כמה שיותר זמן בחוץ .משחקים על הדשא וב"גן יפה" ,מטיילים לשחזור ,לחורשת הבנים ולפרדס.
בימי שלישי אנו מקיימים "יום חוגים" ,אותם מעביר הצוות שלנו .בספריה אנו מספרים ,משחקים ויוצרים
בעקבות סיפור ,במשק החי אנו מטפלים בחיות ,יש לנו חוג יצירה וכמובן גם משחקי כדור.
בחופש חנוכה קישטנו את הבית ביצירות זוהרות וצבעוניות ברוח החג .בנינו חנוכיות מחומרים ממוחזרים
ומן הטבע ,הפעלנו תיאטרון צללים ,ועוד .הבוגרים גם יצאו לטיול "שביל האור" ,שאורגן על ידי המרכז
הקהילתי במועצה ובילו ב"חנוכיף" ,יום פעילות שאורגן על ידי המק"קים של קן שקמה.
קיימנו יום "מאסטר שף" בו נטלו גם ההורים חלק .קילפנו ,קצצנו ,בחשנו ותיבלנו ,ויחד ישבנו לאכול
ארוחת צהריים מעשה ידינו להתפאר! את אירועי החג סיימנו בהדלקת נרות משותפת עם ההורים.
בניית התקציב לשנת ) 2012שנבנה עם יריב קלרמן והדרית שיפרין )תמחירנית(( ,נגזרה מחזון חינוכי
ומתפיסה בסיסית לגבי מהות חברת הילדים.
מצאנו כי כדי שניתן יהיה להמשיך בפעילות חברת הילדים במתכונתה הנוכחית תוך שמירה על תקציב
מאוזן ,יש צורך להעלות את המחיר החודשי לתושבים .חשוב לציין שחברת הילדים אינה ענף רווחי אך
מאידך עליה לפעול בתקציב מאוזן.
נוצר שיח ער סביב נושא העלאת המחיר ואנו מקוים כי נוכל להמשיך בפעילות נעימה ורגועה בהקדם.
מוסד בית )ז'-י"ב ,נערי הקיבוץ בלבד(
את מוסד הבית מוביל מאז החופש הגדול מורן ענבר.
מורן החליף את גולן טל ,שריכז את פעילות מוסד הבית בשנתיים האחרונות.
זו ההזדמנות להודות לגולן ,שוב ,על העשייה הרבה שלו עם הנערים:
גולן  -בנית קבוצה חוצה גילאים ,שיודעת לפעול יחד בסובלנות ובחברות,
שיודעת לשתף פעולה ולהגיע להישגים .השרשת בהם "גאוות יחידה" ומבחינתם,
"אין כמו מוסד בית יד מרדכי" .תודה!!!
הרבה הצלחה בהמשך דרכך כמחנך ערב ורכז הדרכה במוסד שקמה ,ובלימודים.

במוסד בית כ 20 -נערים ,שעד לא מזמן חלקו את מבנה "תלתון ערבה" עם חברת הילדים ,מה שיצר לא
מעט בעיות .לשמחתנו ,הנערים עברו לאחרונה לבית משלהם )בית כיתות א' ,מעל חדר מוסיקה ,במתחם
חופים הישן( והם באמת כבר מרגישים בבית! החברה' גייסו כוחות ,פינו משם את הציוד שהושאר מאחור
במעבר ביה"ס למשכנו החדש ,ניקו ,צבעו ,קישטו וריהטו ,והפכו את המבנה מבית כיתות מוזנח לבית
נעים ונוח.
במהלך חופשת החנוכה החברה' נסעו ל"קארטינג" ,בילו ערב במשחק "האח הגדול" בו ניתנו להם משימות
קבוצתיות )וממש כמו בתכנית המקורית ,נלקחו מהם הטלפונים הניידים ,(...יצאו יחד למסע אופניים
לאורך נתיב הפינוי בתש"ח ,ועוד.
בסיום החג ,אירחנו את ההורים לערב חנוכת בית ,עם ארוחת ערב משותפת .ההורים שמחו לראות את
המבנה החדש ,והיו קולות של "גם אנחנו רוצים כזה ,"...עד כדי כך כיף שם!
אנחנו עדיין מתארגנים על ציוד לבית :אם יש לכם חפצים )במצב טוב!( שאינכם זקוקים להם ,אנא צרו
איתי קשר) .בכל מקרה ,אנא אל תשאירו חפצים מחוץ לבתים ללא תיאום( .תודה.
עד כאן להפעם ,נמשיך ונעדכן בהמשך.
אאחל מכאן המשך שנה מוצלחת לילדים ,להורים ,לחברי ו.חינוך ולצוותים החינוכיים.
מישל דגני  -רכזת החינוך הבלתי פורמאלי
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מוסד חינוכי 'שקמה' – עדכון שוטף
שלום לחברי יד מרדכי ,בנים ותושבים
את השנה התחלנו במוסד החינוכי 'שקמה' ביד מרדכי שלא כמו לפני שנה .הבניינים ששירתו את בית
הספר עברו לפיקודנו ולחניכים יש מקום שהוא שלהם ,מקום להגיע אליו ,לבנות אותו ולהקים להם בית
בתוך המוסד.
המוסד מונה כיום כ 110 -חניכים מכלל ישובי הסביבה מהצפוניים ,ניצנים ויד נתן ,ועד לדרומי נתיב
העשרה ,כאשר הם מחבקים את יד מרדכי ,כרמיה ,זיקים ,תלמי יפה ,גיאה ,משען ,אשקלון ,גברעם ועוד
ועוד.
השכבות מונות כל אחת כ 15-25 -חניכים ,כאשר המחנכים מדווחים על מוטיבציה גבוהה של החניכים
להגיע ,ליצור ולהשפיע על חייהם החברתיים במוסד.
מבנים
כמו שכתבתי ,בימים אלו החניכים שוקדים על שיפוץ המבנים ששימשו בעבר את בית הספר .אם
ברשותכם ריהוט שנראה לכם נכון להביאו/לתרום אותו – תבורכו!

בסוף חודש דצמבר תיערך תחרות הבית היפה ,המושקע ,הנקי והמכובד.
הבית שיעמוד בקריטריונים יזכה בפרס יקר ערך לקבוצתו.
הורים :שנסו מותניים ועזרו לילדיכם – כל יוזמה ברוכה.
פורום חינוך הורים
הפורום הינו גוף המונה הורים ורכזות חינוך של קיבוצי העמותה .המעוניינים להצטרף מוזמנים.
הפורום מקבל מידע מהצוות החינוכי ,דן בסוגיות העולות על הפרק והינו חלק פעיל בהחלטות השוטפות
במוסד.
נשמח לראותכם חלק ממנו ,ראו זאת כהזמנה אישית.
פגישתנו הבאה ב  ,19/12/11 -בואו להשפיע.
סיכום שליש חברתי
השליש הראשון ,כרגיל ,החל עם המון אנרגיות מצד החניכים.
מעבר לערבי שישי שהפקנו בשליש ,הספקנו גם לטייל לפני שהחורף נחת עלינו לטובה ,וגם לא
נכנענו למצב הביטחוני וקיימנו אליפות כדורגל מצוינת )גם אם רוב האליפות לא הייתה במגרש
הסינטטי בזיקים(.
חשוב לציין ששכבת י"ב סיימה שנת ריכוז מוצלחת בתחילת נובמבר  2011והעבירה את המושכות
לשכבת י"א .בהצלחה!
את השליש נעלנו בשני אירועים נוספים – חנוכה של שכבת י' וכמובן מסיבת הסילבסטר ,השנה –
יום לפני התאריך המקורי .אבל מי סופר....
כולם מוזמנים תמיד לבקר,
אלון לוי – רכז חברתי
בשם הצוות החינוכי,
פז רייזל ,מוסד שקמה
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!

4

