קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס'863
23/6/04
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * מכרזים ב'מפגש' * שונות

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות מה18/6/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי ,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2שנת חופש נוספת ליניב צרפתי  (3ערעור על החלטת צוות
המזון להכשיר את חדר האוכל (4פניה להצבעה חוזרת בנושא הערעורים על נוהל הכ.ל.נ (5 .מורשי
חתימה מטעם הקיבוץ
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב4/6/04 -
(2שנת חופש נוספת ליניב צ -.במזכירות נערך דיון בערעורם של לאה ועמרם כנגד החלטת מזכירות
קודמת בנושא .בהמשך לדיון ייפגש איתם נציג המזכירות במטרה להגיע להחלטה מוסכמת .משתתקבל
ההחלטה יימסר על כך דיווח לציבור.
 (3ערעור על החלטת צוות המזון להכשיר את חדר האוכל -יורם נ .הגיש למזכירות ערעור על החלטת
צוות המזון שפורסמה ב'דף' קודם ,להכשיר את חדר האוכל .בסיום הדיון קבעה המזכירות-
שהיא תומכת בעמדת צוות המזון שיש להכשיר את חדר האוכל.
בנושא זה לא ארחיב מאחר ויורם בקש  ,לאחר שנמסרה לו החלטת המזכירות ,להביא את הנושא
לשיחה ולקלפי ודיווח מצולם ונרחב ממילא יימסר דרך הערוץ הפנימי.
(4פניה להצבעה חוזרת בנושא הערעורים על נוהל הכ.ל.נ -.מיקי ק .טען שיש לערוך הצבעה חוזרת
בנושא הערעורים שהגישו עוזי ואביב טל כנגד אישור נוהל הכ.ל.נ .לדעתו – הנוסח על פתק ההצבעה
היה לא ברור ואפילו מטעה .מיקי לא נכח בישיבה.
כרקע לדיון הוצגו לחברים שתי עובדות  :האחת – שהנוהל על פיו נערכה הצבעה היה נכון .ביד מרדכי
אכן מצביעים בנוהל ערעור על פי נוסח זהה לנוסח ההצבעה בסיבוב הראשון .לא מצביעים בעד או נגד
הערעור אלא משחזרים את ההצבעה מהסיבוב הראשון .העובדה השניה – שבעד עמדתם של עוזי ואביב
הצביעו  59חברים וכדי שהערעור יתקבל היו חסרים  46קולות ! מספר קשה להשגה לכל הדעות.
ולכמה דעות שעלו בדיון :
***בטול החלטה שנפלה בקלפי אפשרי בנסיבות חריגות בלבד וגם אז על פי נוהל מוסכם ושקוף .יצירת
תקדים של ביטול תוצאות קלפי היא ענין בעייתי שיש להתיחס אליו בזהירות רבה.
***סביר להניח ,על פי ספירת הקולות )  104בעד הצעת המזכירות ו 59 -בעד הצעת הערעור ( שהצבעה
חוזרת לא תהפוך את התוצאות על פיהן .כלומר – לא הנוסח הלא ברור הוא שקבע את התוצאה.
***יש להקפיד להבא על נוסח ברור ובדיקתו ע"י כמה אנשים לפני שהוא מתפרסם לציבור .לסיכום –
מרבית חברי המזכירות לא מוצאים צידוק לעריכת הצבעת ערעור נוספת בנושא זה.
 (5מורשי חתימה מטעם הקיבוץ -המזכירות התבקשה לאשר את רשימת מורשי החתימה מטעם הקיבוץ.
מדובר בבעלי תפקידים אשר במסגרת עבודתם נדרשים לא אחת לחתימה על מסמכים שונים כנציגי
הקיבוץ .את רשימת המורשים והסברים על הנושא הציג בפני החברים – מוטי .המזכירות אישרה את
הרשימה  ,היא תועבר לאישורה של ברית פיקוח וא"כ תצורף לפרוטוקול המזכירות.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

ברכות

לכל ילדי,נערי ועובדי מערכות החינוך שלנו
עם סיום שנת הלימודים ולקראת היציאה לחופשת הקיץ
שיהיה לכם ולכולנו קיץ נעים ובטוח
)ולא חם מדי ויקר מדי בבקשה(...

& * & * &

תקופת הקיץ ובעיקר תקופת מסיבות הסיום בראשיתו
היא תקופה של רעשים
הגדילו לעשות ה'מוסדניקים' לפני שבוע
כש'פוצצו' את אזני השכנים עד  2:00בבקר
בקשנו בעבר מעל דפי המזכירות ואנו חוזרים ומבקשים:
התחשבו באחרים !! לקראת חצות – נא להנמיך את ה'ווליום' !
מי שמתכננים מסיבות ואירועים רשמו לפניכם :
אל תפריעו את מנוחת השכנים !!!

רעשים ומנוחת שכנים מופיעים גם בדיווח הבא :
הרעשים נשמעו באחד הלילות האחרונים מכיוון כיתות 'מורשת'.
רעשים של פריצה אל הכיתות וגניבת שני מכשירי ווידיאו.
היחידים שהתעוררו מרעשים אלה היו כלבי הסביבה אבל גם נביחותיהם
לא הפריעו את...מנוחת השכנים והגנב/ים יכלו לסיים את מלאכתם בשלווה.
אני רוצה להזכיר בהזדמנות זו מה שהוכח גם הפעם:
שבמקום שהחלון היה חסום כראוי – הגנב/ים לא נכנס/ו.
ועצות נוספות  :כדאי לסמן את הציוד למקרה שיימצא ע"י המשטרה
וכדאי לוודא שביטוח הדירות שלנו מכסה את תכולת הדירה שלכם.

חלומות פז

יזמות בקיבוץ
כיצד להפוך רעיון לעסק
התנהלות עצמאית של עסקים קטנים

ענפי שירות כענפים עצמאיים
התייעלות ויזמות בענפי השירות
נשמע ונשוחח על כל זאת ועוד עם :

בתיה רוקמן
מנהלת תחום יזמויות ועסקים קטנים באגוד התעשיה הקיבוצית.

יום שלישי 29/06/04 ,בשעות 14:00-17:00
במועדון לחבר
יערה  ,אורי ,דודי

התנצלויות
בשבוע שעבר פרסמתי ברכות להולדת בר – בן לדורית אסולין נכד ליוסי ונין
ליהודית ניב .לצערי נשמטו בטעות שמותיהם של רגינה ואליהו מילטאו
שגם להם בר הוא נין.
אני מאד מצר על עגמת הנפש שנגרמה ומשלים כעת את הברכה שהחסרתי-
מזל טוב לכל המשפחות

ולהבדיל  -נפלה טעות גם במודעת ניחומים ואני מצרף כאן את שהחסרתי –

ניחומים לשרית רביץ ומשפחתה על אחיה ואחיו של רפי שניידר

חיים סמואל

שנפטר ממחלה .קבלו את התנצלותי ואת ניחומי למשפחות.

משולחן מש"א – מפגש יד מרדכי
תהליכי האבחון האירגוני וההצעות לשינויים במפגש נסקרו ונדונו בהרחבה
במצגת ששודרה בוידאו ובשיחת קיבוץ ולאחר ההצבעה ואישור התהליך הגענו
לשלב המכרזים.
מכרזים/מודעות דרושים לכל התפקידים במפגש מפורסמים השבוע על גבי לוח
המודעות בחדר האוכל ויחולקו גם בתאי הדואר .כפי שהוסבר ,אנו מפרסמים
את המידע לגבי כל התפקידים כבר עכשיו אך בחירת האנשים שיאיישו את
התפקידים השונים תעשה באופן מדורג כך שכל מנהל ישתתף בבחירת העובדים
תחתיו.
בחירת המנהלים תעשה באופן הבא:
 .1פרסום מכרזים )קודם ביד מרדכי ובעיתונות(.
 .2קבלת קורות חיים ומיון  5-6אנשים לכל תפקיד.
 .3ראיונות עם הצוות הבוחר )שני אנשי מקצוע חיצונים ,מרכז משק,
יו"ר ו .כלכלית ,מזכיר ומנהלת מש"א( והחלטה על  2-4מועמדים
סופיים .מנהל המפגש שיבחר יצטרף לצוות הבוחר למיון המנהלים
שתחתיו.
 .4מכון השמה – בחינות התאמה.
 .5קבלת תוצאות והכרעה בצוות הבוחר.
לאחר סיום שלב זה נעבור לשלב בחירת העובדים .התהליך יהיה דומה לתהליך
בחירת המנהלים למעט השלבים הבאים:
בשלב הראיונות ישתתפו המנהל הישיר ,מנהלת מש"א ובמידת הצורך מנהל
המפגש.
בשלב בחינות ההתאמה יערכו איבחונים חיצוניים שונים המותאמים לבחירת
עובדים.
אני מזמינה את חברי יד מרדכי ותושבים לפנות לגבי כל תפקיד ותפקיד .אשמח
לענות על שאלות ולהבהיר ככל שביכולתי כל עניין שיעלה לגבי התהליך ומהות
המשרות .אנא התקשרו אלי לחיוג מקוצר 3788
יערה

סוף שבוע רגוע לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס  :יוסי שחר

