קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1346
16.10.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................
לחברים שלום,
אנו מקווים שכולם נהנו בחגים ומצאו את הזמן לרגעים משפחתיים ,טיולים ומנוחה .לצערנו ,עם החזרה
לשגרה לאחר החגים הסלים המצב הביטחוני בארץ .האירועים התקרבו למרכזי הערים ומטבע הדברים
פחדים וחששות מלווים את כולנו .חוסר היכולת לצפות את המתקפות מביא לאי ודאות וחששות.
האירועים מוצאים אותנו בשלב בו ישנם כמה אתרי בניה בקיבוץ בהם עובדים פועלים ערבים פלסטינאים
ומספר חברים פנו להנהלה ולצוות הביטחון בשאלה כיצד יש לנהוג .לאחר התייעצות עם גורמי הצבא
והמשטרה נראה כי למרות החשש והסיכון הקיים אין מקום לעצור את אתרי הבניה .יחד עם זאת צוות
הביטחון מבצע פעילות באתרי הבניה לאורך כל שעות היום כולל בדיקת אישורים ,הפגנת נוכחות
באתרים וסיורים ברחבי הקיבוץ.
אנו בוחנים אפשרות להוסיף מאבטח באזור גני הילדים על מנת להגביר את הביטחון .כפי שפורסם
באמצעי התקשורת ישנו מחסור במאבטחים ואנו מנסים להיעזר בתשלום בחברים  /בנים היכולים לשאת
נשק.
בשל אופי האירועים ישנה חשיבות רבה לערנות החברים .אנו מבקשים לדווח על כל אדם חשוד או כל
בעיה ביטחונית בה נתקלתם ללא דיחוי ובכל שעה למיכה רגב או עמי וולקוביץ .מעורבות החברים
והתושבים הינה קריטית ביכולת לפקח על הנעשה בקיבוץ ואין לה תחליף.
לפני שבועיים התארחו בקיבוץ פלסטינאים ונפגשו עם חברי יד מרדכי .דווקא בזמנים קשים כאלו מפגש
נדיר שכזה מסמן לכולנו את התקווה לשלום ורדיפת השלום המאפיינת אותנו כעם וקהילה .אנו מקווים
כי מפגשים שכאלו ודומים להם ,בהם נפגשים אנשים משני העמים יעזרו ולו במעט להביא לרגיעה וחזרה
לשגרת חיים לשני העמים.
שיהיו לנו ימי שקטים ובטוחים.
שבת שלום,
דרורי ושאולי
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 12.10.2015
נכחו בישיבה :אורלי סיגלמן ,גולן טל ,עופר ניר ,גיורא אתר ,סיגל גדיש ,רעיה פסי ,שמעון כורם ,רונן
לבנה ,אלון דגן ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1אישור פרוטוקול מזכירות מתאריך  7.9.2015ופרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך .9.9.2015
 .2עדכונים.
 .3אישור נציגי ציבור לוועדת קבלה.
 .4פרויקט קליטה לשכונת הנחל – הרחבת היקף בתי האב הנקלטים מ  20ל .40
נושא א' :אישור פרוטוקולים.
אישור פרוטוקול מזכירות מתאריך  7.9.2015ופרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך .9.89.2015
הפרוטוקולים אושרו.
1

נושא ב' :עדכונים.
הועברו עדכונים שוטפים לחברי המזכירות:
א .עדכון לגבי המצב הביטחוני – בימים האחרונים לאור המצב הביטחוני הוגברו הבדיקות והסיורים
של הרב"שצ בקיבוץ רשימת העובדים באתרי הבניה נבדקת בכל יום .עלתה מכמה חברים
אפשרות של עצירת עבודות הבניה בקיבוץ (בניה פרטית וקיבוצית) .בהתייעצות עם גורמי
הביטחון ולאחר ישיבה של צוות בטחון נראה כי אין המלצה או הנחיה לעצור עבודות .אנו
מודעים לחששות הלגיטימיים של החברים והתושבים ועושים כל מאמץ כדי להיות נוכחים
בשטח.
ב .איוש משרת אחות במרפאה – לאחר פגישה שנערכה עם קופ"ח כללית ניתנה הבטחה כי החל מ
 1.11תעבוד סמדר במשרה מלאה ביד מרדכי בתקן של קופ"ח כללית.
ג .שיוך דירות– לאחר הדיון הציבורי שהתקיים בנושא כללי השכרה ומכירה הוחלט בצוות ההיגוי
להביא שתי הצעות לקלפי מהם יוכלו לבחור החברים .נוסחי ההצעות הסופיים יאושרו בימים
הקרובים בצוות ויובאו להחלטת החברים בקלפי לאחר שיחת קיבוץ .עוד הוסבר כי לאחר דיון
והתעצות עם עו"ד הקיבוץ רותם ליכטנשטיין בהחלטה זו ייקחו חלק החברים החדשים מאחר וזו
משפיעה גם עליהם .הצוות ממשיך לעסוק בסוגיות שוטפות ובקידום הצעה בנושא פדיון יורשים.
נושא ג' :אישור נציגי ציבור לוועדת קבלה.
השתתפו בדיון :דודי ענבר – אחראית צמ"ד ,איתן ליברמן – מנהל פרויקט שכונת הנחל מטעם חברת
"בית בקיבוץ".
רקע:
במסגרת ההיערכות לפרויקט הקליטה ולאחר אשרור עקרונות הקליטה אנו נדרשים להיערך לראיונות עם
נקלטים פוטנציאלים .בפני המזכירות הבאה הרכב ועדת קבלה המוצע:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

דודי ענבר– מרכזת
שאולי סנקר– מזכיר
אלון דגן– מש"א
עמי וולקוביץ  -נציג ו .בנים וחבר ועדת
קליטה בסבב קודם.
עידו מן – יו"ר הועדה בסיבוב קודם
עדנה דגן – ו .קליטה הייתה גם בסיבוב
הקודם
שרון פסי – הייתה גם בסיבוב הקודם

רחל אוריש – הייתה בסיבוב קודם
סיון ורניק
חנה מורג
דובי שטרנברג
זהבה קרלינסקי
אורלי סיגלמן
גולן טל
לימור לבנה
מישל דגני

דיון:
מספר נציגי הציבור הגדול באופן יחסי מוצע על מנת להביא לייצוג רחב יותר של החברים בתהליך
הקליטה ובמיוחד לאור העובדה כי תהליך הקליטה עשוי להיות מהיר יותר מבעבר .הרכב זה נועד לאפשר
גם חלוקה לראיונות בצוותי עבודה (הערכה של בין  43-60בתי אב לראיין) וראיון שני במידת הצורך.
חלק קטן מן החברים סברו כי הרכב זה הינו גדול מדי ואין בכך צורך (השיקול עמד לנגד עיני בעלי
התפקידים) .חלק מן החברים ברכו על הגדלת מספר נציגי הציבור.
חברי ועדת הקבלה עורכים סדנא שתפקידה לאפיין את דרך העבודה והמאפיינים החשובים בתהליך בחינת
הנקלטים ולשפר את יכולות הראיון .הסדנא מתבצעת על ידי מכון "קינן שפי" שעורך את האבחונים
החברתיים ומלווה את תהליך הקליטה.
החלטה:
המזכירות מאשרת את הרכב ועדת הקבלה ומספר נציגי הציבור בה.
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נושא ד' :פרויקט קליטה לשכונת הנחל – הרחבת היקף בתי האב הנקלטים מ  20ל .40
השתתפו בדיון :דודי ענבר – אחראית צמ"ד ,איתן ליברמן – מנהל פרויקט שכונת הנחל מטעם חברת
"בית בקיבוץ".
רקע:
לאחר שינוי התב"ע כך שתאפשר בניית מבני מגורים בשכונת הנחל ,פוטנציאל הקליטה לשכונה הוא של כ
 40בתי אב (יש לקחת בחשבון תוספת או הורדה של עד  2בתי אב בעקבות הליכי תכנון) .בהחלטת הקלפי
שאושרה לפני כמה חודשים הוחלט כי הקליטה תתבצע בשני שלבים  20בשלב א' ועוד  20בשלב ב'.
ההחלטה השאירה את האפשרות בידי המזכירות להרחיב את הקליטה כבר בשלב ראשון ל  40בתי אב.
הגענו לשלב בו נדרשת החלטה סופית כדי לאפשר את סיום גיבוש הקבוצה וההיערכות לפיתוח ובניה.
בלב הדיון נמצא הרצון להתאים את קצב הקליטה ליכולת הקיבוץ לקלוט כראוי מול היבטים אחרים –
פרקטיים ,חברתיים ,כלכלים ודמוגרפים .ישנו יתרון לקליטת כמות קטנה של נקלטים בכך שהקיבוץ יכול
להכילם בצורה טובה יותר.
בדיון שהתקיים בצוות ההיגוי לשיוך וצמיחה המליץ הצוות למזכירות להגדיל את היקף הקליטה ל  40בתי
אב.
דיון:
בפני חברי המזכירות הוצגו שיקולים התומכים בקליטה של  40בתי אב:
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

כמות והתפלגות הנרשמים – בסיום ההרשמה לשלב א' ישנם  43נקלטים פוטנציאלים
המתחלקים באופן הבא 20 :בנים 2 ,נכדים 10 ,תושבים ו  11חיצוניים .מרגע סיום ההרשמה ישנן
פניות רבות לפתיחת מועד הרשמה נוסף הן של בנים והן של תושבים .קליטה של  20בתי אב לא
תאפשר קליטה של תושבים ונקלטים מן החוץ כלל .יתכן כי גם מספר מועט של בנים המהווה
פוטנציאל לא יוכל לבנות ולהיקלט.
שיקולים דמוגרפים – משמעותיים ביותר בדיון זה .גיל החברים הממוצע ביד מרדכי הינו ,67
לאחר קליטת החברים החדשים .מספר החברים יורד באופן עקבי בעשרים השנים האחרונות ( מ
 381חברים ב 1991ועד  221חברים היום – לא כולל חברים חדשים) .נכון להיום חברים ותיקים
וחדשים יחד ישנם  278חברים בקיבוץ .קליטה של עוד  80חברים ,תביא למספר משוער של
חברים הנע בין  350 – 325חברים .לתוספת חברים זו ישנה חשיבות בהגדלת המשאב האנושי
בקיבוץ ורתימה של חברים נוספים למעגל העשייה .הצטרפות חברים חדשים מגדילה גם את
המקורות לתקציב הקהילה ממיסים (נלקח בחשבון בתכנון שינוי האיזונים בקהילה) .בפני
החברים הוצגו כמות הילדים בכל שנתון בגיל הרך ובתלתון – מספרים אלו הינם קטנים יחסית
לילדים מבחוץ ועלינו לחשוב על השנים הבאות בהיבט כמות הילדים.
סיוע משרד השיכון בפיתוח – לאחר מאמצים רבים הושגה השתתפות מוגדלת ממשרד השיכון ל
 40המגרשים בשכונה .השתתפות זו הינה משמעותית בהוזלת עלויות הבניה .לא ברור כיצד יראה
הסיוע ל  20בתים נוספים בעתיד והאם יכלול את הסבסוד המוגדל לו זכינו.
הימנעות ממימון ביניים – חלוקת הפרויקט ל  2תצריך הסתייעות במימון ביניים .עלויות המימון
יפלו בסופו של דבר על הנקלטים ויצריכו לקיחת הלוואה ע"י הקיבוץ ,בצורה כזו או אחרת,
לטובת מימון הביניים.
עלויות ישירות – הארכת משך הקליטה בעוד כמה שנים תגדיל את ההוצאות הישירות של
הקיבוץ .פרויקט קליטה צורך השקעת משאבים רבה מכלל המערכות ובעלי התפקידים בקיבוץ
וביצוע בשלב אחד יחסוך משאבים רבים.
פיתוח סביבתי – השארת  20מגרשים במשך כמה שנים לא מפותחים יפגע בנראות השכונה
והקיבוץ .אכלוס כל השכונה יביא לסיום הפיתוח כולל כלל הכבישים החניות והשטחים
הציבוריים.
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בדיון שהתקיים חלק מחברי המזכירות חשב כי זוהי כמות גדולה של חברים אותם נדרש הקיבוץ
לקלוט בשעה שעדין לא סיימנו את בניית הבתים למשפחות שלב א' .ישנו חשש כי קליטת קבוצה כל
כך גדולה עשויה להביא לשינוי המרקם החברתי בקיבוץ.
חלק אחר מן החברים חשב כי יש להמשיך לקלוט ולהגדיל את מספר החברים על כל המשמעויות
שלו .קליטה של מספר גדול של חברים בבת אחת קרתה כבר בקיבוצים אחרים בעידן הזה ובוודאי
בתקופות קודמות ביד מרדכי והם היום חלק בלתי נפרד מהקיבוץ .עלו שיקולים נוספים בגינם סברו
החברים כי יש להגדיל את היקף הקליטה ולפתוח הרשמה מחודשת לקליטה.
החלטה:
א .המזכירות מאשרת הגדלת היקף כמות בתי האב לקליטה ל  40בתי אב לקליטה בשכונת הנחל.
ב .המזכירות מאשרת פתיחת תקופת הרשמה שניה לשכונת הנחל.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

התקדמות בנושא איוש אחות ברפאה
ביום חמישי האחרון נפגשנו שאולי ואנוכי פעם נוספת עם מנהלת הסיעוד במנהלת נגב צפוני של כללית
שרותי בריאות והצגנו בפניה את המצב של חוסר כח אדם מיומן במתן שרות במרפאה כפרית ,פרט לסמדר.
קיבלנו הבטחה שעד ל  1.11.2015תהיה לסמדר החלפה בנתיב העשרה וסמדר תעבור לעבוד במרפאת יד
מרדכי במשרה מלאה  .נקווה שכך יהיה.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לסמדר על המאמצים שעושה כדי לעמוד במשימות הכבדות של אחזקת שתי
מרפאות ונתינת שרות בתנאי מחסור בכוח אדם.
ניצה
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא בחירת צוות מש"א
צוות מצומצם המונה את רעיה פסי ושאולי סנקר סיים לראיין כ  6מועמדים לתפקיד 3 .מתוך המועמדים
יעברו להתרשמות צוות האיתור הרחב וגיבוש המלצה על מועמד לתפקיד .בשל החגים תהליכי הריאיון
והאבחון התארכו מ עט (אחד המועמדים שהה בחו"ל) .עם סיום האבחונים ואסוף ההמלצות תגובש
המלצה בצוות ותעבור לאישור המזכירות והחברים.
אלון
__________________________________________________________________________

סיום עונת הרחצה 2015
בסוף השבוע הסתיימה עונת הרחצה .בהזדמנות זו ברצוני להודות לצוות הבריכה המסור ברשות איציק
לוי שניצח על ההיבטים הטכניים תפעוליים של הבריכה ,לירדן המציל ולרונן לבנה שלקח על עצמו את
נושא הטיפול באירועים .לכולכם הרבה תודות על שאפשרתם לנו ליהנות מעונת רחצה מוצלחת.
אנו מקווים כי החברים והתושבים נהנו מעונת בריכה זו .בימים אלו אנו בוחנים מה השיפורים שנוכל
לערוך בבריכה לעונה הבאה .כרגע מסתמן כי בשנה הבאה נטפל בחידוש בריכת הפעוטים .הנושא מצריך
כמובן את האישורים המתאימים במסגרת בניית תכנית השקעות הקהילה ל.2016-
דרורי
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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