קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1311
14.11.2014
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב לא
יתקיים ספורט
למשפחה

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

*שיחת קיבוץ

תתקיים ביום ד' ,/11//1/4 ,בשעה  ,00:00בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון
 ./אישור הרכב צוות הקרן לעזרה הדדית :אבנר ענבר – יו"ר ,מרים כורם וגילי דגני.
 .0אישור מועמדותו של מרקי לוי לתפקיד יו"ר כלכלי.
*השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ג'-ו',
 ,/1-0/1//1/4בשעות .0/:00 1 /1:00 1 /0:00 1 0:00
הנושאים יובא להצבעה בקלפי בימים שישי  0/1//1/4וראשון . 001//1/4
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  1141141/בשעות 11:31-13:31 :ו13:31-11:31 -
וביום ראשון  1341141/בשעות11:31-13:31 :


החברים החדשים מצביעים בהצבעה זו

נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את חברותם של המועמדים הבאים לחברי קיבוץ כפי שהוצגו בשיחת הקיבוץ בתאריך
:4.11.1115
האם את/ה בעד או נגד קבלת המועמד/ת לחברות?
יש לסמן  Vאחד בלבד לכל בית אב .סימון כפול יגרום לפסילת הסעיף!
בעד
1

דשתי חיה ודוד

בעד
2

נגד

נמנע

טיומקין שירי וגיא

1

נגד

נמנע

 .1הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את מרקי לוי לתפקיד יו"ר כלכלי ,כפי שהוצג בשיחת
הקיבוץ מיום .11/11/15

בעד

נגד

נמנע

__________________________________________________________________________
 .3הקיבוץ מאשר את הרכב צוות הקרן לעזרה הדדית :אבנר ענבר – יו"ר ,מרים כורם וגילי דגני כפי
שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .11/11/1115

בעד

נגד

נמנע

__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך /01//1/4
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,אילו פרידמן ,אורלי סיגלמן ,יהודית מידן ,גיל דגני ,רונן לבנה ,אלון דגן ,מוסה
בר סך ,מושון וקנין ,איתן ציון ,שאולי סנקר.
נושא א' :עדכון בנושא הצטרפות גילי דגני לצוות הקרן לעזרה הדדית.
בישיבת מזכירות קודמת הוצג הרכב הקרן לעזרה הדדית :אבנר ענבר – יו"ר ,מרים כרום וגיל דגני .עקב
החלטתו של גיל דגני שלא להצטרף לצוות התבצע ניסיון לאתר חבר מתאים אחר לקרן לעזרה הדדית .גילי
דגני נתנה את הסכמתה.
החלטה:
הרכב הצוות יובא לשיחת הקיבוץ הקרובה.
נושא ב' :הצגת מועמדות מרקי לוי לתפקיד יו"ר כלכלי.
השתתף בדיון :מרקי לוי.
אלון דגן הציג את עבודת הצוות לאיתור יו"ר כלכלי .הרכב הצוות :אלון דגן ,אורלי סיגלמן ,חגי מן ,ניצן
ישראלי ,אילון פרידמן ,חנה מורג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ושאולי סנקר.
הצוות ראיין  0מועמדים ראויים עם ידע והבנה כלכלית ,ניסיון ייחודי כיו"רים בקיבוצים מגוונים וכל אחד
מהם הביא את מטענו ואישיותו לראיונות .בוצעו ראיונות עומק עם שלושת המועמדים ע"י  :ניצן מוטי
ואלון ועוד שיחת הכרות נוספת של המועמדים על ידי כל הצוות המורחב.
מרקי לוי סוכם על דעת הרוב המוחלט של חברי הצוות כמתאים ליד מרדכי בעת הזאת .מרקי הציג את
עצמו ואת תפיסת התפקיד עמה הוא מגיע.
החלטה
מועמדותו של מרקי לוי תובא לשיחת הקיבוץ הקרובה ואישור החברים בקלפי.
נושא ג' :הצגת דו"ח מבקרת הפנים בנושא השכרת דירות.
השתתפו בדיון :אורית פורד – מבקרת פנים ,גרשון אשחר  -יו"ר ועדת ביקורת ,אילן מאירי – חבר ועדת
ביקורת.
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א .רקע
במהלך שנת  00/4ביצעה מבקרת הפנים אורית פורד ביקורת ראשונה בנושא היזמויות .בחודשים
האחרונים עסקה ועדת ביקורת ומבקרת הפנים בדו"ח בנושא השכרת דירות ונכסים.
ב .דיון
אורית פורד הציגה את עיקרי הדו"ח.
החלטות
א .המזכירות מבקשת כי תתקבל התייחסות נוספת מהמבוקרים באשר למועד יישום המלצות הדו"ח
והאחראי לכל אחד מהסעיפים.
ב .דו"ח המבקרת יוצג בפני החברים בשיחת קיבוץ לאחר הוספת ההתייחסויות הנדרשות .הדו"ח
ישלח לחברים טרם השיחה.
__________________________________________________________________________

כמה מילים על שיחת הקיבוץ
ביום שני תתקיים שיחת קיבוץ שתעסוק באישור צוות לקרן לעזרה הדדית ובאישור מועמדותו של מרקי
לוי לתפקיד יו"ר כלכלי .כמה מילים על שני הנושאים:
במסגרת שינוי אורחות החיים ב  0001הוקמה הקרן לעזרה הדדית שנועדת לתת מענה במקרים חריגים
בהם התקציבים האישים והמשותפים ,ההסדרים והנהלים אינם מספקים פתרון .לקרן זו חשיבות גדולה
במסגרת הערבות ההדדית ולצערנו כבר כמה שנים שאינה מאוישת באופן קבוע אלא מוקמים צוותי אד
הוק עבור כל פניה .לקרן קיים תקנון מאושר שמסדיר את עבודתה (תקנון הקרן נמצא באת הקיבוץ) והיא
נועדה לתת מענה לחברים הצריכים תוך שמירה על פרטיות וחיסיון הפונים .לצערנו חברים הנדרשים
לסיוע כלל לא מכירים את הקרן .הקמת צוות קבוע תאפשר לחברים לדעת למי לפנות בעת צורך ,יישום
של התקנון ובקרה שנתית על פעילותה .אני מבקש בהזדמנות זאת להודות לחברים שהיוו את צוות הקרן
בהתנדבות ומתוך דאגה לאחר בשנים האחרונות.
לאחר כשנה וחצי ללא יו"ר כלכלי ,מאז סיים דני ברט את תפקידו ,מובאת מועמדותו של מרקי לוי לשיחת
הקיבוץ .על אף שחלק גדול מן החברים מכירים את מרקי מתפקידיו הקודמים החברים מוזמנים להגיע
ולהתרשם ממרקי ומרשמי הצוות ,לשאול ואף להציע.
בסוף שבוע הבא ( )0/-001//יובאו נושאים אלו להצבעה בקלפי .בנוסף תובא מועמדות משפחות החברים
החדשים דשתי וטיומקין לאישור החברים .עקב אחוז ההצבעה גבוהה הנדרש חשובה מאוד מעורבות
החברים והשתתפותם בצבעה.
שבת שלום,
שאולי
__________________________________________________________________________

אירוע מרוץ למיליון – הודעה מענף התיירות
ביום ד' הבא ה /01//יתקיים אירוע "מרוץ למיליון" של בנק ירושלים בקיבוץ .במהלך האירוע יסתובבו
ברחבי הקיבוץ בין השעות  /4.00 – /0.00צוותים של עובדי בנק ירושלים במשימות שונות הכוללות
שאלות טריוויה ומשימות פעילות .בשעה  /4.00תוגש להם ארוחת צהריים באזור ברכת הדגים.
נודה לכולם על שיתוף פעולה במידה ויפנו אליהם.
בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות לכל החברים שעזרו לנו בשתילת הכלניות ושיפור פני שדה הקרב
ובמיוחד לגדעון סגל ויונתן הלפרין על עבודתם ועזרתם בצביעת החיילים ובגינון השטח.
ענת פייס
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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