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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 16.8.10
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,איתן ציון ,גיורא אתר ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1דו"ח הביקורת על המערכת המרכזית
השתתפו בדיון:
אלחנן ורדי – מבקר פנים יד מרדכי ,גיל דגני – יו"ר ועדת ביקורת.
דודי דורון – מרכז משק ,מוטי ברנדס – מנהל כספים.

א .רקע
בהמשך לתוכניתה של ועדת ביקורת לשנת  2009התקיימה ביקורת פנים ביד מרדכי בשלושה תחומים(1) :
מערכת ניהול מרכזית (2) ,מוזיאון (3) ,תיירות.
תהליך הכנת הדוחות הסתיים וכעת הגיע שלב הדיונים ,ראשית במזכירות ובהמשך בציבור.
ישיבת המזכירות הנוכחית הוקדשה להכרות עם הדו"ח הראשון על מערכת הניהול המרכזית של הקיבוץ.

ב .פתיחה
עיקרי דברי הפתיחה של אלחנן ורדי ,מבקר הפנים:
 תהליך הביקורת בקיבוץ מתקיים במשותף עם המבוקרים .מחד תורם מאד לתהליך ,מאידך מאריך
את משך הכנת הדו"ח.
 ביקורת בקיבוץ נמדדת לאורך זמן .אמירות והכוונות עקביות של הביקורת יביאו להבשלת
הנושאים שנסקרו בזמן ובמקום המתאים .שאיפת הביקורת לסייע בבניית מערכת הערכה לפי
כללים מדידים.
 מטרת הדיון להכיר את הדו"ח ולבחון את המלצות היישום :איזה מהנושאים מקבלים? איזה
מההמלצות מקבלים? באחריות מי הביצוע? באחריות מי הבקרה על היישום? ומה לוח הזמנים?
 אין ציפיות ויומרות שכל דו"ח הביקורת ייושם במלואו .מדובר בציון דרך ,במפה ,בעיבוד נתונים
לידי אמירה כללית.

ג .סקירת עיקרי הממצאים ומסקנות הדו"ח
אלחנן ורדי הציג את עיקרי הנושאים שנבחנו ונסקרו:
 העדר הנהלת קהילה.
 אחריות המזכירות להתנהלות ההנהלה הכלכלית.
 חברותם של מנהלי העל בגופי ניהול וועדות – היבט משאב הזמן.
 העדר דרג ביניים ניהולי.
 העדר הפרדה בין דרגי ניהול לבין דרגי ביצוע.
 ניהול מסמכים.
 מנהלים המכהנים כחברים בגופים הכפופים אליהם – היבט השליטה ,הפקוח והבקרה.
 בקרה ברמת השטח.
 עבודת הועדות.
 קונספט פעילות יחידת מש"א.
 כפיפותה של יחידת מש"א.
 פעילותה של יחידת מש"א.
 תהליך המישכור.
 משרדי המנהלים – היבטים פיזיים.
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הדו"ח המלא נשלח היום לחברים באמצעות "אימייל חברים".
מדובר בדוח בן  55עמודים המפרט את הנושאים שפורטו לעיל.
) 5העמודים הראשונים בדו"ח מהווים את עיקרי הממצאים וההמלצות(.
חברים המעוניינים לקבל עותק פיזי של הדוח המלא לתא הדואר מוזמנים לפנות
לשלוית קראוס ,במייל , slavit@yadmor.co.il :או בטל'08-6720615 :

ד .עיקרי הדיון במזכירות
 הדוח ארוך ,מקיף ומכיל נושאים רבים .מקובלת המלצת הביקורת לפיה אין להסכים ולקבל
בהכרח את הדו"ח במלואו.
 חלק מהמלצות וממצאי הדוח בהחלט ראוי להטמעה וליישום .מאידך חלק אחר אינו מתאים לרוח
ולתרבות הארגונית של יד מרדכי .חלק נוסף מקדים את זמנו וצריך להיבחן בעתיד אחרי כברת
דרך נוספת שיעבור הקיבוץ בארגון מערכות אורחות החיים.
 דוח הביקורת מעורר שאלה מרכזית וחשובה :מהי מטרת הביקורת?
שיטת הביקורת הסובייקטיבית הנהוגה כיום ,לפיה המבקר בוחר את תתי הנושאים וממליץ לקיבוץ
כיצד עליו לנהוג בהם ,צריכה להיבחן ולהישקל היטב .הועלתה טענה שסוג הביקורת הנוכחית לא
מתאימה לקיבוץ היות ואינה מתייחסת מראש למטרותיו.
מומלץ לקיבוץ להנהיג שיטת ביקורת אחרת ,בעלת אוריינטציה אובייקטיבית המעריכה ומודדת את
הנושאים המבוקרים בהתאם למטרות והחלטות הקיבוץ ובהתאם לחוקי מדינת ישראל ותקנות
האגודות השיתופיות .כלומר ,על המבקר לבחון ולבקר האם וכיצד עומד הגורם המבוקר ביחס אליהם.
הועלתה ביקורת כלפי הדוח הנוכחי על התעלמותו משני אלמנטים חשובים אלה ,שמלכתחילה היו
צריכים להוות את היעד המרכזי בו.

ה .סיכום
 .1בהתאם להמלצת הביקורת תיזום המזכירות דיון נוסף בדו"ח על המערכת המרכזית במטרה לגבש
המלצה באילו נושאים והמלצות כדאי להתמקד ביישום .הדוח המלא ועיקרי המלצות המזכירות יובאו
כמקשה אחת לדיון ציבורי בשיחת הקיבוץ.
 .2בתום סיכום דיוני המזכירות והציבור בשלושת דוחות הביקורת לשנים  2009-2010תיזום המזכירות
דיון שיעסוק במטרות הביקורת בקיבוץ ובהשלכות המתבקשות מהן.

 .2פעילות למען תושבי וילדי המועצה האזורית
לקראת החגים אישרה המזכירות סיוע לתושבים נזקקים במועצה האזורית.
במסגרת זו יספק הקיבוץ מנות מזון לימי החג למשפחות נזקקות במועצה לפי רשימה שתועבר על ידי
מחלקת הרווחה של המועצה .כמו כן אושרה תרומת צנצנות דבש לגני ילדים ביישוב ניצן.
עלות סך התמיכה והשתתפות הקיבוץ בפרויקט המבורך של המועצה הינה כ.₪ 6000 -
תודה למשה הקל ולצוות ההסעות על ביצוע חלוקת המנות זו השנה השלישית.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

משולחנו של מרכז משק
לול
בשנת  2005הוחלט להצטרף להסכמי האינטגרציה בלול ונחתם הסכם עם חברת אמבר על שדרוג והקמת
חוות לולים .בשנת  ,2007ועל פי אותו הסכם ,נבנו שני לולים נוספים ,ההסכם הועבר מחברת אמבר
לחברת קורניש.
עיקרי ההסכם :ההוצאות השוטפות בלול באחריות קורניש .הוצאות עבודה ,כלליות והחזר ההלוואה,
באחריות יד מרדכי.
במהלך השנים דוחות הרווח והפסד של הלול היו סבירים ,התוצאות החקלאיות היו טובות ,אך יתרות
תזרים המזומן לא הספיקו להחזר ההלוואה שנלקחה לבניית הלולים .החוסר נבע מהשקעות בעודף שהגיע
לכדי  250אש"ח לשנה .בחלק מהשנים גישרנו על החוסר בקבלת הלוואות נוספות מאמבר.

2

על מנת לשפר את המצב ולהוריד מגב הקיבוץ את העומס התזרימי שנוצר שינינו את ההסכמות עם חברת
קורניש ,כך שהחזר ההלוואה עובר לאחריות קורניש ,כמו גם שכ"ע וההוצאות השוטפות .ההסדר החדש
אושר בהנהלה כלכלית ויכנס לתוקף בתחילת חודש ספטמבר הקרוב.
בהתאם להסכם החדש עם החברה ,מנהל הלול ,אלי שושן ,והעובד התאילנדי מועסקים מעתה על ידי
קורניש )שכר ותנאי העסקה(.

שרותי האבקה
בסוף יולי סיכמנו את הפעילות החצי שנתית וניתן לבשר שאנחנו על המפה בתחום ההדברה הביולוגית.
הצוות פועל בשנה האחרונה באינטנסיביות ובעומסי עבודה רבים ,בבניית החממות ליצורים החדשים,
במכירה ,בהתארגנות בערבה למתן מענה הולם לחקלאים ,בתחום הפיקוח ,ביצירת מערך לוגיסטי לניוד
המוצרים לערבה ובהכנת קורסים להדרכת החקלאים ולהכשרת הפקחים .בחציון הראשון התוצאות
משביעות רצון ודומות לתקציב.
במחלקת הבומבוסים החציון הראשון עבר ללא אירועים מיוחדים למעט ימי החום הכבדים אשר פוגעים
בפעילות הדבורים ובייצור ההאבקה על ידי צמחי העגבניות .גם בבומבוסים התוצאות מתאימות לתקציב.
בשוטף ,החברה עלתה לאוויר עם אתר אינטרנט מרשים ,שווה ביקור .ברבעונים הבאים יוקדש זמן לשינוי
במבנה הארגוני כמתבקש ממפעל שהולך ומתרחב.
בעקבות המצב הפוליטי החדש עם תורכיה נדחתה הקמת המפעל שם .הדיונים בנושא יימשכו בעתיד.

רפת
לאחר תוצאות טובות מאוד בשנת  ,2009החלה שנת  2010קצת פחות טוב מבחינה מקצועית :ירידה
בתנובת החלב ,ירידה במחיר המטרה וצפי להמשך הירידה בגלל המשך ירידת מחירי המזונות .למרות זאת
הרפת עומדת מעל התוכנית.
החלה בניית הסככה השלישית ,ובנושא הביוב אין עדיין פתרון מוסכם.

מט"ש
בתחילת השבוע בוצעה הרצה הידראולית שנייה עם מים שפירים ,ומיום שני ,16.08.10 ,התחלנו בהכנסת
שפכים למט"ש ובבניית התהליך הביולוגי שיימשך מספר שבועות .עם סיום התהליך ייכנס המט"ש לעבודה
מלאה.
בחודשיים הקרובים תלווה חברת 'אקוויז' )ספקית הטכנולוגיה( את הפעלת המט"ש ,ובהמשך התפעול
יעבור לאחריותנו.
לצורך תפעול המט"ש הוקם תאגיד העונה לשם "מט"ש יד מרדכי כרמיה אגש"ח בע"מ" בו מחזיקים באופן
שווה הקיבוצים יד מרדכי וכרמיה.
חברי הועד המנהל :מיד מרדכי  -דודי דורון ,יריב קלרמן ואיתמר דגני .מכרמיה  -פליסיה טנר ,יהודה מרלא
וגיל תימור.
המבנה הניהולי :יו"ר – גיל תימור ,מנכ"ל  -שי ציון ,מפעיל -איציק לוי ,הנה"ח וגזברות –פליסיה טנר.
הקיבוצים יזרימו את מי השפכים למט"ש ,ישלמו היטל ביוב לתאגיד לפי כמות ואיכות אשר ימדדו לכל
קיבוץ בכניסה למט"ש.
לאחר טיהור המים ,גד"ש יד מרדכי ישתמש במחיר מוסכם להשקיית השדות.

משמר הגבול
לאחר שמנהל מקרקעי ישראל לא אישר את חידוש ההסכם עם משמר הגבול ולא אישר את תשלום שכ"ד
של המשטרה לקיבוץ ,דרשנו את פינוי משמר הגבול מהמתחם .כנראה שמול הרגולציה ניתן לטפל רק
בכוח.
נכון להיום שילמה המשטרה את כל חובה בגין שכ"ד ,ועורכי הדין שוקדים על נוסח לחידוש ההסכם.

אסטרטגיה פיננסית
רקע:
לאורך השנים היו הקיבוצים חשופים למשברים פיננסיים דרמטיים .כל יציאה ממשבר לוותה בתהליך
ארוך ומורכב ,ועל כן יש להציג תוכנית שתבטיח שהמשבר הבא לא יגיע.
הסיבה בה הלכנו לכיוון של אסטרטגיה פיננסית ולא לכיוון של אסטרטגיה כללית למפעלים ולחקלאות,
הינה כיוון שלצרכי יד מרדכי נדרשים כיום כללי עבודה לעשורים הבאים שייגזרו מאותה אסטרטגיה
פיננסית אשר ייקחו בחשבון את ההשקעות הנדרשות לפנסיה ולהמשך קיום הקיבוץ.
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למרות השינויים הארגוניים בקיבוץ והפרדת המשק מהקהילה ,אין עדיין מנגנונים שיכולים להבטיח
שהסיכונים העתידיים יהיו מנוהלים בצורה מבוקרת ולכן נדרשת התוכנית הנדונה.
מטרת העבודה:
 .1בניית מודל רב שנתי המסתמך בעיקרו על ביצועים עסקיים ותזרים המזומנים הצפוי לקיבוץ ותאגידיו.
 .2תכנון פיננסי אסטרטגי ארוך טווח.
 .3הגדרת מימון השקעות בקיבוץ ,בתאגידיו ובקהילה – היקף השקעות ,בטחונות וערבויות.
 .4קביעת מדיניות ניהול החוב.
 .5שמירת רזרבות פיננסיות לסיכונים עסקיים ,להשקעות והון חוזר.
 .6סיכונים עסקיים להשקעות רצופות  -הון חוזר.
תהליך העבודה:
 .1הכנת טיוטת ההצעה על ידי צוות היגוי המורכב מחברי ועדת כספים וממנהלי תאגידים.
 .2ניתוח נתונים חשבונאיים ותמחיריים של הקיבוץ 5) .שנים אחרונות(.
 .3בניית תחזית עתידית.
 .4חלופות לבדיקה :פנסיה ,השקעות ,דיבידנד ,נזילות וכו'.
 .5המלצת צוות היגוי.
 .6הצגה ואישור בהנהלה כלכלית ומזכירות.
 .7הצגה ואישור בפורומים ציבוריים.
בדיון בנושא בהנהלה הכלכלית ובמזכירות התבקשנו לבדיקת חלופות נוספות במודל שהוצג ,לאחר
ההערות יובא המודל לדיון נוסף בהנהלות.

מתוך פרוטוקול ההנהלה הכלכלית מיום 11.8.10
משתתפים :דודי דורון ,שי ציון ,צבי מירב ,יריב קלרמן ,מוטי ברנדס ,שפרה שכטר ,גלעד בארי ,צביה סגל,
גדי רינת ,אופיר לבנה וישראל מידן.
כן נכחו לסעיף  :2איתמר דגני ,דודי ענבר ,גדעון סגל ויאיר שוורץ.
 .1חוב המוזיאון לקיבוץ
באישור ההנהלה ולאחר שינוי אורחות החיים בקיבוץ ,הועמד חוב המוזיאון על סך  600אש"ח ,לפי
ההחלטה כחוב בעלים להסדר .עם שיפוץ אולם הכנסים חרג המוזיאון בכ 400 -אש"ח וכך צמח החוב לכדי
 1מיליון  .₪ביום  14.07.09החליטה ההנהלה לקחת הלוואה בסכום של  400אש"ח מהבנק על ידי עמותת
המוזיאון )וזאת על מנת להחזיר את גובה החוב ל 600 -אש"ח לקיבוץ( לפי ההחלטות .ההחלטה לא יושמה
מסיבות שונות וההלוואה לא נלקחה בסופו של דבר ,ולכן הועמד הסכום החריג כיתרה בחו"ז שמוחזרת
על ידי עמותת המוזיאון ב 20 -תשלומים חודשיים .ההסדר מיושם כלשונו.
במהלך שנת  ,2010מינהלת התרבות אשר מתקצבת ומממנת את פעילות המוזיאון דרשה שהחוב לקיבוץ
יוסדר וכן שתוענק השתתפות משמעותית של הקבוץ בפעילות העמותה ,שאם לא כן ייעצרו כל
התקציבים המועברים לעמותה .הפיתרון להסדרה ולדרישת המינהלת נוצר על ידי תמיכת הקיבוץ בעמותה
בסך של  60אש"ח לשנה וזאת על ידי הפחתת החוב) .המשמעות :הסבת החוב לתרומה ב 10 -שנים(.
בפועל מונפקת קבלה מהעמותה לקיבוץ כתרומת הקיבוץ בסך  60אש"ח לשנה ,וההחלטה מיושמת בספרי
העמותה והקיבוץ.
להסדר אין משמעות תזרימית על הקיבוץ.
 .2בונוס לעובדי הרפת
בדירקטוריון רפת 'יד חיל' התקבלה החלטה להוסיף לעובדי הרפת משכורת  13כבונוס בגין התוצאות
המצוינות בשנת  .2009מאחר ונושא הבונוסים בקיבוץ אינו מוסדר בהחלטות ומדיניות ,הובא הנושא
להנהלה לאישור .לדעת חברי ההנהלה בונוס הינו המכשיר הנכון לתגמול עובדים ,אין התנגדות לבונוסים,
אך בתנאי שינתן לאחר קביעת מדיניות חלוקת בונוסים לכל התאגידים .ההנהלה העירה לחברי
דירקטוריון 'יד חיל' על קבלת ההחלטה לפני הדיון בהנהלה הכלכלית ,אך מאשרת באופן חד פעמי את
חלוקת הבונוס לכלל עובדי הרפת )עלות הבונוס ליד מרדכי  50%) ₪ 30,000מסך הבונוס( .כמו כן ההנהלה
מבקשת לקיים דיון בנושא מדיניות בונוסים בתאגידי הקיבוץ.
שבת שלום לכולם ,דודי דורון
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טיול קיבוץ לצפון  -רשמים ותודות
ובכן ,הם עשו את זה שוב...
בניצוחה של נאווה גל ,ובעזרתם הרבה מאד של רבקה ארדנינג ,אניה יצחק ,שפרה וסטיב שכטר ומשה
הקל) ,וגם שמעון "של נאווה" ,שנתן כתף לועדת תרבות כבן בית ממש( ,הצפנו כ 80 -חברים וילדים ,לטיול
קיבוץ.
ומה היה לנו?
הגענו בשעות הצהריים לאתר הקמפינג שליד קיבוץ דן והקמנו את האוהלים שלנו.
תוך כדי ,כבר תקתקו לנו ארוחת צהריים ,שיהיה איזה משהו קטן לשים בבטן ,ככה ,לפני שמתחילים...
היה חם! מאד חם! מ-א-ד חם! באמת ,מ-א-ד-מ-א-ד חם! אז ...יצאנו לטייל בשמורת הבניאס בהדרכתם
של רחלי )ציון( ויוסי ,שלא האמינו למראה עיניהם כשנכנסנו ,על נשינו ,טפינו ובגדינו ,להצטנן במי
הנחל הקרים.
חזרה במחנה ,ערכנו קבלת שבת מיוחדת עם רונית וייס וחולקנו לקבוצות ,שהיו אמורות לעשות "משהו"
ביחד) .סליחה נאווה על חוסר שיתוף הפעולה..(...
אחרי ארוחת הערב ,היו גם שביקרו באתר ההנצחה לזכר הנופלים באסון המסוקים והתרשמו מאד.
באווירה נעימה ורגועה ,עם בירות ,יין ופיצוחים ,שיחקנו קלפים ,שרנו ,ובעיקר נהנינו.
בבוקר ,התעוררנו לריח החביתה המיטגנת ,שהתיישבה ליד סלטים ,גבינות ,ממרחים וירקות  -וכמובן
מגוון דגני בקר לילדים.
על קיבה מלאה ,יצאה קבוצת ה"צעירים" לשמורת דן לטיול רגוע ,ואילו האמיצים שבינינו עטו חליפות
הצלה ושטו בקיאקים לאורך נחל שניר.
השפרצנו ,נרטבנו ,התנגשנו זה בזה ,קפצנו למים  -ובעיקר צחקנו!
אחרי ארוחת צהריים וניסיונות דיג )שבחלקם עלו יפה!!!( ,העמסנו את עצמינו על האוטובוסים ,לנסיעה
דרומה.
חזרנו עייפים ,אך מרוצים .בהחלט מרוצים.
אז שוב ,תודה לכולם ,על המחשבה ,הארגון וההוצאה לפועל.
כבר מתחילים לארוז ,בציפייה לטיול הבא...
בשם משפחות רבות שחוו ונהנו,
מישל דגני
__________________________________________________________________________

מתוך סיכום ישיבת צוות תכנון מיום 9.8.10
משתתפים :עידו מן ,גבי וולקוביץ', ,יואל שטיין ,אליהו שחם ,שגיא הוניג ,דוד שני ,שוקי רייזל.
 .1פרוק מחסן הפח ליד הנגרייה ומיקום חדש למשרד גד"ש
בהמשך לתוכנית סלילת הכביש החדש לקריית החינוך החדשה חופים ושקמה מתחייבים מספר שינויים
הנדסיים ומבניים באזור כיכר הכניסה לקיבוץ.
)תוכנית הכביש החדש לקריית החינוך נמצאת עדיין בשלבי הכנה .מתקיימים תאומים וסנכרונים אחרונים
בין מהנדס הכביש מטעם המועצה האזורית לבין נציגי הקיבוץ וועדת תכנון לגבי תוואי הכביש
ומשמעויותיו .בגמר הכנתה תוצג התוכנית על לוח המודעות בחדר האוכל(.
בהתאם לתוכנית המתגבשת עולה צורך להרחיב את שטח הכיכר ,להעתיק את משרדי השלחין צפונה על
חשבון פרוק מחסן הפח הצמוד לנגריה ,וכן למצוא מקום חלופי למחסני "הבטונדות" הסמוכים לכיכר.
בהמשך יוסדר גינון מתאים בין קומפלקס המלאכה לבין כיכר הכניסה לקיבוץ.
גל הוניג ,מרכז הנגרייה ,הסכים לפרוק מחסן הפח .עם משתמשי המחסנים הקטנים נבוא בדברים לאחר
פגישה נוספת עם מהנדס הכביש.
הועדה אישרה בסיפוק את השינויים שיסדירו את מראה הכניסה לקיבוץ.
 .2מפרץ חניה ליד אזור היזמויות
סוכם ואושר לבצע מפרץ חניה לרכבים באזור היזמויות בסגנון אזורי החניה לאורך הטיילת .הצורך נובע
מחוסר מקומות בטוחים לחנית אורחים בקרבת מקום.
רשם :שוקי רייזל
__________________________________________________________________________
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בניית ממדים שלב ב' – דגשים ביטחוניים
לחברי ולתושבי יד מרדכי שלום,
בימים אלה מתחילים לעבוד על שלב ב' של הקמת הממ"דים ביד מרדכי ,כאשר הביצוע הנו
על ידי חברה המעסיקה בין השאר פועלים מן השטחים ופליטים מאריתריאה בעלי אישורי עבודה
בישראל.
על פי הפקודה ונוהל העסקת עובדים פלסטינים בישובי עוטף עזה הם לא יישארו לישון ביד מרדכי.
אנו נערכים מבחינת בדיקה משטרתית ,מעקב על תקפות אישורי העבודה והכנת תגי זיהוי לכל עובדי
הקבלן החדש כולל האפשרות של הצבת שומר בשער לבדיקת רכבים ואנשים הנכנסים לקיבוץ.
לרכבי הקבלן הקבועים תוכן תעודת זיהוי של הרכב.
הניסיון מלמד כי חייבים לגלות ערנות ,להיות עם עין פקוחה ולשים לב לפרטים בעת הזאת.
לכן ,במידה ומישהו מבחין במשהו חשוד ,אדם ,רכב ,חפץ ,אירוע כלשהו ,נא לדווח מיידית למיכה רגב
 052-3448801או לעמי וולקוביץ .052-8349688
במידה ונתקלתם ברכב חשוד ,חשוב ביותר לדעת את מספרו ,לכן מהרו ככל האפשר לרשום את מספרו.
אם יש בידכם טלפון נייד רשמו מיד את מספר הרכב והכניסו לזיכרון ולאחר מכן דווחו הלאה.
לאחר מכן ,במידה ומצליחים ,שמרו פרטים כגון סוג הרכב וצבעו.
לגבי אדם חשוד חשוב לתת את מרב הפרטים :גובה ,לבוש ,פרטים נוספים העוזרים בזיהוי )זקן ,קרחת,
קעקוע וכד'(.
הקבלן מודע לכך כי בכל אירוע חריג המשטרה תוזעק מיידית ליד מרדכי וכי אם אחד מעובדיו או מעובדי
קבלן המשנה ייתפס בעבירה כלשהי עבודתו תופסק לאלתר והוא יוסגר למשטרה.
עם זאת הציבור נדרש לנעול כל ציוד היקר לו הנמצא מחוץ לביתו כיוון שלא ניתן יהיה לעקוב אחר
התנהגותו של כל אחד ואחד מעובדי הקבלן.
כל כניסה אל בתיכם שלא בתיאום אתכם ובליווי של מי מדיירי הבית או נציג של הקיבוץ מול הקבלן,
בעיקר לאחר הסרת מחיצות הגבס ,פירושה פריצה המחייבת התערבות משטרתית.
מומלץ לסמן רכוש במקומות נסתרים כך שבמקרה של גניבה ניתן יהיה לנסות ולאתר אותו אצל חשודים
על פי סימנים אלה.
החברים והתושבים מתבקשים שלא להחזיק בבתיהם סכומי כסף גדולים ,לצורך משיכת כסף לפני קניה
כלשהי קיים הכספומט בחדר האוכל.
תכשיטים יש להחביא במקומות קשים להשגה .בעלי נשקים מתבקשים להטמינם בבתיהם על פי הנהלים
המחייבים.
בברכה לכולם,
מיכה רגב – רבש"צ ,עמי וולקוביץ – ו .ביטחון
__________________________________________________________________________

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
 .1עדכונים בנושא פרויקט הקליטה
 הרשמה לפרויקט הקליטה

נכון להיום נרשמו לפרויקט הקליטה והבניה  28בתי אב המעוניינים להצטרף כחברים ליד מרדכי.
התפלגות הנרשמים :בנים בקיבוץ –  9משפחות .בנים מחוץ לקיבוץ –  10משפחות .תושבים בקיבוץ – 4
משפחות .נרשמים מחוץ לקיבוץ –  5משפחות.
מעמד ההרשמה כלל חתימה של כל בית אב על טופס הרשמה והפקדת דמי רישום )"דמי רצינות"( ע"ס 10
אש"ח ,המהווים מקדמה ע"ח סך תשלומי הפרויקט.
ההרשמה לפרויקט תיסגר בתאריך  .31.8.10כלל הבנים קיבלו הודעה על כך באמצעות תפוצת "אי-מייל
בנים" .רשימה שמית של הנרשמים לפרויקט תשוקף לציבור לאחר מועד סגירת ההרשמה.
על פי מסמך עקרונות הקליטה שאושר בקלפי )מרץ  ,(2010במידה ועד  31.8.10לא יירשמו  26בתי אב של
בני קיבוץ לפרויקט )בהתאמה ל 26-מגרשי הפרויקט( ,יהיה צורך לקבל החלטת קיבוץ שניתן לקלוט גם
בתי אב שאינם מבני הקיבוץ .במקרה כזה רק לאחר החלטת הקיבוץ תוכל ההרשמה להיסגר סופית בפני
בני הקיבוץ.
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 ועדת קבלה

ועדת הקבלה ממשיכה בפעולות הכנה לקראת שלב הראיונות והאבחון לנקלטים החדשים .במהלך
השבועות הקרובים צפויה הועדה לסיים הכשרתה המקצועית בהדרכת מכון האבחון שנבחר ללוותה.
בנוסף תסיים הוועדה להגדיר את סדרי עבודתה ואת הקריטריונים לקליטה )בנוסף וכפירוט למסמך
העקרונות של ועדת הקבלה שהתקבל בקלפי )מרץ .(2010

 כנס נוסף לנרשמים לפרויקט

כנס נוסף לנרשמים לפרויקט יתקיים ביום שישי ,3.9.10 ,בשעה  9:30בבוקר ,באולם הכנסים של יד מרדכי.
מטרת הפגישה :תיאום ציפיות לגבי שלבי הפרויקט הבאים ומקום לשאלות ,הסברים והבהרות בתחומי
הפרויקט השונים.

 המשך הדיון בסוגיית הקליטה לקיבוץ במעמד חברות חדשה ,גם מבלי להשתלב בפרויקט
הבניה המתוכנן למצטרפים החדשים
בהמשך לפגישה גדולה שהתקיימה בנושא ,בהשתתפות כ 40 -בנים וחברים )דווח בדף מזכירות ,1131
 (16.7.10ממשיך צוות ההיגוי לבחון פתרונות בנושא.
מוסכם על הנוכחים שלכולנו – חברים ,הורים ,בנים  -מטרה משותפת לקליטת מרב הבנים המעוניינים
להצטרף לקיבוץ כחברים שותפים.
צוות ההיגוי ימשיך ללמוד את הנושא תוך מטרה למציאת פתרונות ומענה לצרכים שהועלו בדיון .הבנים
הוזמנו לקחת חלק בדיונים.

 .2עדכון בנושא פרצלציה )הקצאת מגרשים במסגרת תהליך שיוך הדירות(
תוכנית חלוקת המגרשים לכל בית אב ממשיכה להתקדם ומתהווה מיום ליום .התוכנית מתמודדת כעת
עם אילוצים ,שינויים ועדכונים הנובעים מפרויקט הממדים ותוכניות השיקום הנופי )מדרכות ,מים ,חשמל
וכיו"ב( .בגמר ייצוב תוכנית הפרצלציה תועבר לכל בית של חברים תוכנית המגרש שלו.
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

מסירת תקציב אישי במעטפות
בעקבות בקשות שונות בקשר לחיסיון של הודעות תקציב אישי המוכנסות לתא הדואר של החברים,
ניתנת אפשרות לקבל את החומר כשהוא נתון בתוך מעטפה סגורה .כיום מוכנסות ההודעות לתא כשהן
מקופלות ומסוכתות .מי שמעוניין ב"שירות מעטפות" מתבקש לפנות לזהבה קלרמן בהנה"ח באמצעות
דוא"ל או בכתב )במעטפה (...לתא הדואר של הנה"ח.
מסר :מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________

חופשות  -עדכון
שלום לכולם
בימים  23-29לאוגוסט אני יוצאת לחופשה משפחתית.
במידה ויש בעיות אנא פנו ישירות לאנשי המקצוע )מתואם איתם(.
תודה על הסבלנות ,לימור לבנה
------------------------------------------------------------------------בימים  23-29לאוגוסט אני יוצא לחופשה משפחתית.
במקרים דחופים ניתן להתקשר אליי או להשאיר הודעת אסאמאס.
בברכה ,אופיר לבנה
------------------------------------------------------------------------בימים  23-29לאוגוסט אני יוצא לחופשה משפחתית.
במקרים דחופים ניתן להתקשר אליי או להשאיר הודעת אסאמאס.
בברכה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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