קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1160
18.3.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :פורים *דיווחים ועדכונים

פורים  2011בחדר האוכל
יום שישי  – 18/3אין
ארוחת ערב ,כיבוד יוגש
במסיבה.
יום שבת  – 19/3חדר
האוכל יהיה סגור.
ארוחות לשישי ושבת
ניתן לקנות ביום שישי
בצהרים בחדר האוכל.
חג שמח!!!
צוות המטבח וחדר האוכל

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

בחרתם תחפושת? צחצחתם את נעלי הריקוד?
שדרגתם את מצב הרוח?

הנה זה בא!...

הערב ,18.3.11 ,החל מהשעה  22:00בחדר האוכל

פורים חברים!!!
מה אתם צריכים לעשות?
להתחפש ,לחייך ,ולבוא בכיף.
כל השאר  -עלינו...

תזכורת והבהרה חשובה:

המסיבה מיועדת לחברים ,לתושבים ולבנים בלבד.
אין להזמין אורחים.
אנא כבדו בקשה זו כדי להימנע מאי-נעימויות בכניסה.

מחכים לראות אתכם קורעים את הרחבה,
צוות פורים!

פורים ילדים...פורים ילדים ...פורים ילדים!..
ייערך השנה ביום ראשון,20/3/11 ,

באולם

הספורט )ולא בחדר האוכל(

נפגשים בשעה  16:30ברחבת המוזיאון
ויוצאים לתהלוכת תחפושות רועשת ,רוגשת ומרגשת ,צועדים בשמחה ולה-לה-לה
אל אולם הספורט ,בו ייערכו משתה המלך ומסיבת החג!
בואו בהמוניכם ובמצב רוח פורימי ושמח במיוחד!!!
כולם מוזמנים :חברים ,בנים ,ילדים ,הורים ,סבים ,דודים ואורחים
להתראות ,צוות פורים ילדים!...
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דו"ח קלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי מיום :13.3.11
 .1הקיבוץ מאשר את תוכנית המשק לשנת  2011כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ מיום .1/3/11
תמכו ,100 :התנגדו ,8 :נמנעו .4 :ההצעה אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  2011כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .1/3/11
תמכו ,97 :התנגדו ,13 :נמנעו .1 :ההצעה אושרה*.
.1/3/11
 .3הקיבוץ מאשר את תקציב הפרויקטים של הקהילה כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום /3/11
תמכו ,94 :התנגדו ,15 :נמנעו .2 :ההצעה אושרה.
ספרו :יהודית מידן ,שלומית רייזל.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,חנה ישראלי ,אניה יצחק ,טובה פרידמן ,יהודית מידן ,שלומית רייזל.

*ערעור
אברי ניר הגיש ערעור על סעיף מס'  ,2תקציב הקהילה .אברי מערער על העלאת המס המוניציפאלי
ומבקש לקיים דיון חוזר בנושא בשיחת הקיבוץ.
)בעקבות הערעור ,יישאר המס המוניציפאלי בשלב זה ללא שינוי ,וייקבע בהמשך בהתאם לתוצאות
הדיון(.
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 15.3.11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,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 .שוקי רייזל ,ורד בר סמך וישראל מידן – צוות תיירות  /מוזיאון.

א .רקע
בהמשך לפעילותה של ועדת ביקורת בשנים  2009-2010התקיים תהליך ביקורת פנים בעמותת המוזיאון
ובענף התיירות.
בהמשך לגישתו והמלצתו של אלחנן ורדי ,מבקר הפנים ,התקיים התהליך הבא:
 הכרות ולמידה של המבקר מול הגוף המבוקר והכנת טיוטה ראשונה של דו"ח הביקורת בהתאמה.
 שיקוף טיוטת דו"ח הביקורת לצוות הגוף המבוקר ולנציגי הנהלת הקיבוץ וקיום דיון ראשוני.
 עריכת דו"ח ביקורת סופי.
 יצירת תהליך בחירת המלצות ליישום – נערך במשותף על ידי יו"ר ועדת ביקורת ,מזכיר ,ונציגי
הגוף המבוקר.
 דיון במזכירות.
 דיון בשיחת קיבוץ )יתואם להמשך(.
דגשים נוספים ,שניתנו בדיונים קודמים על ידי המבקר:
 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.
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ב .סקירת עיקרי הממצאים ומסקנות הדו"ח
אלחנן ורדי הציג את עיקרי הנושאים שנבחנו ונסקרו:
דו"ח הביקורת על התיירות
 קיומו של דיון ציבורי בנושא התיירות בקיבוץ.
 עמדת הממסד וחברים כלפי התיירות.
 תוכנית אסטרטגית והקצאות מקורות.
 שליטה ,פקוח ובקרה מצד הנהלת הקיבוץ.
 מנגנון להצפת ליקויים כלפי הנהלת הקיבוץ.
 ניהול משאבי אנוש.
דו"ח הביקורת על המוזיאון
 דיון ציבורי ביחסי קבוץ – עמותה.
 העדר הפרדה בין דרג מנהל לבין דרג מבצע.
 ליקויים בהתנהלות מוסדות העמותה.
 פיקוח ובקרה.
 הצפה ,טיפול ומעקב אחר חריגות.
 נהלים וסדרי עבודה כתובים.
 התחשבנות רב שנתית בין העמותה לקיבוץ.
 בקורת פנים בעמותה.
 ניהול כח האדם של העמותה.
 דיווחים לציבור ולממסד.
הדו"חות המלאים נשלחו היום לחברים באמצעות "אימייל חברים".
הדו"חות מפרטים את הנושאים שפורטו לעיל.
חברים המעוניינים לקבל עותק פיזי של הדוח המלא לתא הדואר
מוזמנים לפנות לשלוית קראוס,
במייל , slavit@yadmor.co.il :או בטל'08-6720615 :

ג .עיקרי הדיון במזכירות









על אף שעמותת המוזיאון עומדת בפני עצמה מול רשויות המדינה ,אין ספק שמבחינה ציבורית
ומהותית היא עמותה של יד מרדכי ולכן לקיבוץ אחריות לגבי התנהלותה ותפקודה.
במכרז שהתקיים לאחרונה לניהול ענף התיירות )מכיל בתוכו את המוזיאון ואתרי התיירות של
הקיבוץ( נבחרה ענת פייס .לענת ניסיון וידע רב בתחום התיירות הארצי ,וכן ניסיון מצטבר בענף
התיירות של הקיבוץ בו היא עובדת בשנים האחרונות כמשווקת .ענת נמצאת כרגע בחופשת לידה
אך כבר החלה לעבוד חלקית מביתה.
דודי דורון ציין שמשימתה הראשונית של ענת ,לצד הניהול השוטף של המקום ,הינה להכין
ולבנות דיון ציבורי בנושא מטרות הענף לשנים הקרובות.
צוינה החשיבות של יצירת מעורבות ציבור החברים והנהלות הקיבוץ בפרויקטים המתחדשים של
הענף .בעניין זה ביקשה ורד לציין כי במהלך גיבוש תהליך ההתחדשות של המוזיאון הוזמן הציבור
לא אחת לקחת חלק ומעורבות ,אך לצערה החברים לא גילו עניין בנושא.
צוינה החשיבות של המלצת הביקורת ליצירת דיון עומק ציבורי סביב מטרות ענף התיירות
והמוזיאון לשנים הקרובות .תוצאות הדיון יתורגמו למדיניות הקיבוץ והענף ביחס לאתרי
התיירות של יד מרדכי.
הודגש לחיוב השינוי במבנה הארגוני של ענף התיירות והמוזיאון ,לפיו הנהלת הקיבוץ מעורבת
כיום בניהול השוטף והתווית דרכי הפעולה של הענף.
יש להודות לצוות הנוכחי המנהל בהתמדה ובעקביות את ענף התיירות והמוזיאון במשך שנים
רבות.
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ד .סיכום
 .1דו"חות הביקורת על התיירות והמוזיאון יועברו לחברים ויוצגו בהמשך על ידי המבקר בשיחת קיבוץ.
 .2המלצות הביקורת שנבחרו ליישום הינן:
א .דו"ח הביקורת על התיירות
1.11.22 ,1.11.15-1.11.18 ,1.11.12 ,1.11.1-1.11.7
.2.18.55 ,2.18.44 ,2.18.40 ,2.18.32-2.18.38 ,2.18.29 ,2.18.23 ,2.18.18 ,2.18.15 ,2.18.5-2.18.9 ,2.18.2
.4.4.1-4.4.8 ,3.7.12 ,3.7.7-3.7.9 ,3.7.5 ,3.7.1-3.7.2
ב .דו"ח ביקורת על המוזיאון
1.11.20-1.11.24 ,1.11.18 ,1.11.17 ,1.11.5-1.11.9 ,1.11.2
2.14.18 ,2.14.15-2.14.16 ,2.14.11 ,2.14.1-2.14.5
.4.8.15 ,4.8.12 ,4.8.11 ,4.8.7-4.8.9 ,4.8.5 ,4.8.1 ,3.4.4-3.4.8 ,3.4.1-3.4.2

החברים מוזמנים להגיב ולהעיר לדו"חות ולהמלצות היישום הנבחרות.
 .3בהמשך להחלטת הממשלה להשקיע  5מיליון  ₪מתקציבה לטובת פיתוח ושדרוג אתר שחזור הקרב ביד
מרדכי ,תתקיים ישיבת מזכירות ייעודית ופתוחה לציבור לטובת הכרות ואישור תוכניות הפרויקט.
 .4המזכירות רואה בדוחות הביקורת הזדמנות לרענון ולמינוף קשרי הגומלין ושיתוף הפעולה בין ענף
התיירות והמוזיאון לבין חברי הקיבוץ.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------מכרז לצוות קרן העזרה ההדדית
עם סיום הקדנציה של הצוות הנוכחי ,מזמינה ועדת מינויים את ציבור החברים להציע עצמם
כנבחרי ציבור שיכהנו בצוות קרן העזרה ההדדית של הקיבוץ ) 3חברים בקרן(.
חברים המעוניינים להציג מועמדותם לחברות בצוות הקרן
ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם( ,מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
המכרז ייסגר בעוד  30יום
בברכה ,ועדת מינויים  -זהבה קלרמן ,דני שני ומרים בקר

העברה לבנקים
ברצוני להביא לידיעת החברים שתאריך
 20.3.11אינו יום עבודה בבנקים )פורים( ולכן
ההעברה החודשית לחשבונות הבנק תתבצע
ביום ב'.21.3.11,
כולי תקווה שלא אדרש בתגובה להסביר "למה
פורים "...למרות ששמי שורבב איכשהו )ולא
שאלו אותי( למגילה הזאת.
בברכה וחג שמח!
מוטי )מרדכי( ברנדס

משולחנו של מודד הגשם

לדוד גורביץ'

את מילות התודה הרבות והחמות שחברי
יטבתה מרעיפים עלינו בזכות הטיול הנפלא
שערכנו ביד מרדכי ,אנחנו שמחות להעביר
אליך ומצרפות מתנה קטנה ,שבכל פעם
שתאזין לה ,תזכור לטובה את המקום החם
והרחוק ממנו באנו.
תודה גם למטבח יד מרדכי ולצוות המוזיאון
על תרומתם להצלחת האירוע.
נשמח להמשיך ולשתף פעולה בהמשך,
בברכת פורים שמח!
הילה ורוויטל  -ועדת תרבות  -יטבתה

לחברים שלום,
במערכת הגשם האחרונה שירדה בשבוע
הקודם ירדו  26מ"מ של גשם בקיבוץ.
ובסה"כ מתחילת העונה נרשמו משקעים של
 251מ"מ בלבד ) 54.6%מהממוצע הרב שנתי(.
נקווה לירידת גשמי ברכה נוספים עד לסיום
העונה!
נמסר על ידי
עידו מן

בתחרות המרפאה הנאה
במחוז הדרום של הכללית זכתה

מרפאת יד מרדכי

במקום הראשון לשנת !2010
סכום הפרס – !₪ 500
כל הכבוד ויישר כוח!

שבת שלום וחג פורים שמח לכל בית יד מרדכי!
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