קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1178
19.8.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח מישיבה משותפת של המזכירות וההנהלה הכלכלית מתאריך 9/8/11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
שפרה שכטר ,צבי מירב ,שי ציון ,איתמר דגני ,צביה סגל ,שמעון כורם ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר
לבנה.

דיון בהמלצת הצוות הממליץ לתפקיד מרכז המשק )מנהל העסקים(
א .המלצת המזכירות וההנהלה הכלכלית כפי שהתגבשה בסיום הדיון המשותף
המלצות הצוות לבחירת מרכז המשק )מנהל עסקים( הוגשו לחברי המזכירות והועדה הכלכלית על ידי
הצוות הממליץ )חגי מן ,גדי רינת ,רעיה פסי ,גלעד בארי ואופיר לבנה(.
לאחר דיון משותף של המזכירות וההנהלה הכלכלית התקבלו המלצות הצוות ,עם תיקונים קלים.

להלן המלצת הפורום המשותף כפי שתוגש לאישור השיחה והקלפי:
.1
.2
.3
.4

בחירת דודי דורון לתפקיד מנהל העסקים של יד מרדכי לתקופה נוספת ,עד השלמת  5שנים בתפקיד
– סוף מרץ .2013
היקף המשרה בתקופה הנוספת ייקבע בהתאם לאישור המלצות הצוות הייעודי שהוקם לבחינת
היקפי המשרות של בעלי התפקידים המרכזיים ,ובתאום עם דודי דורון.
ישנם כמה מועמדים ראויים מבין חברי הקיבוץ לתפקיד מנהל העסקים של יד מרדכי בהמשך ,עם
סיום תפקידו של דודי דורון.
מועמדים פנימיים יוכלו לנצל את תקופת הארכת תפקידו של דודי להכשיר עצמם לתפקיד .מכרז
נוסף לתפקיד מנהל/ת עסקים יתקיים לכל המאוחר בספטמבר .2012

ב .דיון עם דודי דורון
)דודי השתתף רק בחלק המקדים של הדיון ,כפי שמפורט להלן(:
דודי הוזמן לחלק המקדים של הדיון הנוכחי במטרה לשמוע ממנו כיצד תופס את התפקיד ועל מטרות
המשק לתקופה הבאה .להלן עיקרי הדברים של דודי בדיון הפתוח והמקדים:
 שמח על ההזדמנות שמוצעת לו לפיה יסיים  5שנים בתפקיד מאז נכנס אליו באפריל .2008 נהנה מהעבודה והאתגרים העומדים בפניו ומשיתוף הפעולה עם העוסקים במלאכה בתחומיםהשונים.
 מטפל ,מקדם ויוזם נושאים כגון:טיפול שוטף  /אסטרטגי של ענפי המשק והפעילויות המשקיות :גד"ש-מטע ,רפת יד חיל ,מכוורת
שטראוס )קידום דיון של תפיסת הקיבוץ את יעדי החברה המשותפת( ,גיבוש מתווה עסקי ברור לענף
שירותי האבקה ,הגדלת הפרדס ,מכוורת חקלאית ,מפגש יד מרדכי ,מוסך ,לול ,תיירות ,תקשורת,
השקעות ,ניהול-על של המערכת העסקית-פיננסית ועוד.
תהליכים ופרויקטים :פיתוח הצומת ,הסדרת שימושי קרקע מול מינהל מקרקעי ישראל ,מט"ש )מתקן
טיהור שפכים( ,טיפול במכסות מים ,פרויקט אנרגיה סולארית ,הפיכת הקיבוץ למחלק חשמל מורשה,
שיוך נכסים ,אסטרטגיה פיננסית ועוד.
 תומך בגישה של קדנציה ארוכה משלוש שנים על מנת לממש פוטנציאל למידה ועשייה של שנותהקדנציה הראשונות.
 תומך בגישת הצוות הממליץ לשאוף לאיתור והכשרת מועמד פנימי לתפקיד ריכוז המשק לקראת סוףהשנה הבאה.
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ג .עיקרי הדיון
 .1בחירה בדודי לתקופה נוספת עד השלמתו  5שנים בתפקיד:
מרבית הנוכחים תומכים בהמלצה לבחור בדודי לתקופה נוספת ,עד השלמת  5שנים בתפקיד )עד מרץ
 (2013מהסיבות הבאות:
 חשיבות מימוש פוטנציאל הלמידה והעשייה של דודי ביד מרדכי מכאן ועד סיום  5שנים בתפקיד.  3שנות קדנציה ראשונות מוקדשות בחלקן להכרות ,למידה והתנעת נושאים ויוזמות ,ולכן חשובלאפשר סיום קדנציה בת  5שנים לפחות.
 דודי מוביל מספר תהליכים ארוכי טווח במשק ,תוך הצגת ניסיון ,תעוזה ויוזמה הנדרשים להגשמתם. דודי דעתן ,מתמודד יפה מול האתגרים שעל הפרק ,מאתגר בעצמו את מנהלי הענפים והפעילויות,תוך עבודת צוות ושיתוף פעולה עימם ועם הנהלות העסקים שבאחריותו.
לצד תמיכת מרבית הנוכחים בהמלצת הצוות ובבחירה נוספת בדודי לתקופה נוספת ,היה מי שחשב
שדודי צריך לסיים תפקידו כעת ,היה גם מי שחשב שיש לבחור בדודי לתקופה של שלוש שנים נוספות,
כלומר להשלים ל 6 -שנים סך שתי קדנציות רצופות.
 .2גישת הנוכחים למינוי יו"ר להנהלה הכלכלית
 מרבית הנוכחים ממליצים לבחון מינוי יו"ר לוועדה כגישה עקרונית. סוגיית יו"ר להנהלה הכלכלית נדונה כעת על ידי צוות המבנה הארגוני ותובא לדיון במועד קרוב. .3גישת הנוכחים לאיתור מועמד פנימי להחלפת דודי לקראת מרץ 2013
 המלצת הצוות לסמן מועמד אחד כבר היום תוך בחירתו בהמשך לא התקבלה ,מאידך הובעה תמיכהרחבה באיתור מוקדם של מועמדים פנימיים לתפקיד ריכוז המשק בהמשך.
 -כאמור בהמלצה ,מכרז פנימי לריכוז משק ייפתח לכל המאוחר בספטמבר .2012

ד .סיכום
המלצת המזכירות וההנהלה הכלכלית ,כפי שמובאת בסעיף א' לעיל ,תובא לדיון בשיחת הקיבוץ ולאישור
החברים בקלפי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

תזכורת  /הזמנה לכנס אזורי בנושא הפנסיה
לבעלי תפקידים בקיבוצים ,לצירי מועצת התנועה הקיבוצית ולחברי הקיבוצים
שלום רב,
לקראת מועצת התנועה בנושא הפנסיה בקיבוצים אנחנו מתכבדים להזמינכם לכנס אזורי שיתקיים
 ,23/8בשעה  .15:00הכנס יערך באולם הכנסים בארגון הקניות "משקי הדרום".
23/8/2011
ביום שלישי /8/2011
סדר היום:
פתיחה – מורדי ונטורה – מנכ"ל משקי הדרום.
הצעת התנועה – זאב )ולולה( שור – מזכיר התנועה הקיבוצית.
דברי הסבר – עו"ד מיכי דרורי  /רבקה וילנד – אגף חברה  /עו"ד אודי פלד – אגף הכלכלה
)צוות הפנסיה התנועתי(.
בברכה ,זאב )ולוולה( שור -
מזכיר התנועה הקיבוצית
__________________________________________________________________________

מחירי חשמל  -עדכון
לידיעת הציבור:
הקיץ )יולי ואוגוסט( הגיע ,ואיתו גם העלאת תעריפי חשמל עונתית ע"י חברת חשמל .החל מתאריך
 1/7/11יהיה התעריף הממוצע /₪ 0.61קוט"ש  .עלייה של /₪ 0.2קוט"ש לעומת חודשים קודמים.
תזכורת – חברת החשמל עומדת להעלות את תעריפי כל העונות ב 9%-החל מאמצע אוגוסט .העלאה זו
תהיה ,לצערנו ולצער כל עם ישראל ,בנוסף לזו העונתית.
השתמשו בחשמל בתבונה.
בברכה ,מוטי ברנדס
2

__________________________________________________________________________

ישיבת מזכירות – דיון פתוח לציבור –
לקראת מועצת התנועה הקיבוצית שתדון בנושא פנסיה קיבוצית
)מועצת התנועה מיועדת ליום (15/9/11
לחברים שלום,

ישיבת מזכירות פתוחה )לסעיף הראשון(,
תתקיים ביום שני ,29/8/11 ,בשעה  ,18:00בחדר הישיבות
נושא הדיון :הצעת מזכירות התנועה הקיבוצית בנושא פנסיה קיבוצית.
מטרת הדיון :הסמכת צירי יד מרדכי במועצת התנועה )גיורא אתר ואופיר לבנה( להצבעה במועצת
התנועה הקרובה.
***הצעת מזכירות התנועה הקיבוצית ,לרבות הצעות נגדיות לה ,האחת של קבוצת "פנסיה בראש",
השניה של "פורום הקיבוצים המתחדשים" ,פורסמו ב'אי-מייל חברים' ביום חמישי .***18/8/11
הציבור מוזמן,
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

*שיחת קיבוץ
תתקיים ביום ג',6/9/11 ,
בשעה  ,20:30בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון
 .1דיון בהמלצת המזכירות וההנהלה הכלכלית לבחירה בדודי דורון
לתקופת כהונה נוספת כמרכז משק עד מרץ .2013
 .2דיון בעקבות עצומת חברים בנושא מכרז לניהול ענף השכרת דירות.
 .3הסמכת צירי יד מרדכי להצבעה במועצת התנועה הקיבוצית בנושא
'פנסיה קיבוצית'.
*השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

תזכורת לחברים בנושא כללי שימוש בבריכה
לציבור הרוחצים שלום,
הבריכה נסגרת בכל יום בשעה  19:00וכל הרוחצים בה בשעה זו מחויבים לצאת מהמים,
פרט לחברים בוגרים שברשותם מפתח ושחתמו על טפסים מתאימים בהנהלת חשבונות.
לאחרונה משפחות נשארות בבריכה לאחר סגירתה לארוחת ערב משפחתית ,ובכך פועלות בניגוד לנהלים
הקובעים שילדים לא יכולים להישאר בבריכה ללא מציל.
זהו מצב לא תקין ולכן אנו מבקשים מכל המתרחצים ,פרט לבוגרים החתומים על המסמכים הרלוונטיים,
לצאת מהבריכה ביחד עם המציל ,לכל המאוחר בשעה .19:00
תודה על ההבנה
לניר בוגנים )המציל( ויריב קלרמן
__________________________________________________________________________
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אירועי תרבות  -לחודשים אוגוסט-ספטמבר

 – 21/8ברי סחרוף – מופע בדשא הגדול ליד חדר האוכל.
הישיבה על שמיכות ,אפשר להביא כסאות מהבית.
 – 2/9שישי בים – טקס לילדי כיתה א'.
 – 3/9חגיגה יוונית עם שמעון פרנס בחדר האוכל – עם עליזה אביב וחמישה
נגנים.
 – 23-24/9טיול קיבוץ – בבקשה לעדכן את הרשימות בנוגע לנסיעה
באוטובוס או במכונית פרטית.
המשך קיץ נעים לכולנו!
ו.תרבות
__________________________________________________________________________

צוות תיירות יד מרדכי
מזמין את החברים ואורחיהם לביקור
באתרים השונים בשעות פעילותם

תודה....
ציטוט מספרו של מאיר שלו" ,יונה ונער":

"מילים ספורות וקצרות ,כמקובל בדואר יונים :כן
וכן וכן וכן .כן ,אנחנו אוהבות .וכן ,אנחנו
מתגעגעות ,וכן ,לא שכחנו ,וכן ,אנחנו זוכרות.
מעודם לא שיערו שמילים כה קטנות ,מעטות
ופשוטות יכולות לשמח כל-כך".

בחודש אוגוסט יפעל בית הדבש בימים א' ,ב' ו-ה',
והחל מתאריך  10/9/11יופעל גם בשבתות.
בכל ימי הפעילות נפתחים הסיורים בבית הדבש ,החל
מהשעה  ,11:00משם ממשיכים ל"קיבוץ של פעם"
ואח''כ לאתר שחזור הקרב )משך הסיור כשעתיים
וחצי(.

עזבנו השבוע את הקיבוץ לאחר שנתיים ורבע
בהן היינו והרגשנו חלק מהקהילה הנעימה
והטובה של יד מרדכי .ורק רצינו לומר תודה.
יש האומרים שהאורח לרגע רואה כל פגע ,אך
הרשו לי לספר :אף לרגע לא הרגשנו אורחות וגם
פגעים של ממש לא מצאנו )חוץ מאולי כמה
שריקות קסאמים והצפות בממדים.(..

הכניסה לחברים ללא תשלום.
אורחים המגיעים עם חברי-קיבוץ לאתרי התיירות -
לא יחויבו בתשלום.
אורחים המגיעים ללא ליווי של חברי-קיבוץ -
יחויבו בתשלום ,אנא קבלו זאת בהבנה.
במקרה של הגעה מרובת משתתפים מומלץ לתאם
מראש.
בברכה,
ענת פיס  -מנהלת תיירות

תודה על ימים נפלאים וזיכרונות נעימים.
אתם יפים גם מבפנים.
בהמון הערכה מאיתנו,
אילנית הופמן ,והבנות  -איה ואופק.
ilanit298@gmail.com

__________________________________________________________________________

לסבים הגאים ניצה וגדי רינת
ולהורים המאושרים הדס ועמיר לוז
מזל טוב להולדת הנכד והבן – נעם !
אח למעין ,גל ותומר
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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