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אורחות חיים ביד מרדכי – עדכונים
לחברי יד מרדכי שלום רב,
ברצוננו להודות לחברי הקיבוץ על המאמץ ,על ההשקעה ועל המעורבות הגדולה בנטילת חלק משמעותי
וחשוב בתהליך עיצוב אורחות חיינו ,כאן ביד מרדכי.
סיום שלב אישור 'תוכנית שינוי אורחות החיים' מעיד לדעתנו ,בעיקר על יכולתנו ,כחברי קיבוץ ,לשתף
פעולה ולפעול יחד למען מטרות משותפות בקהילה.
משימה חשובה עומדת כעת לפנינו ,חברי הקיבוץ.
אנו מקווים שנדע כולנו ,התומכים והמתנגדים לשינוי ,להתאחד ולפעול יחד למען הגשמת השינוי הלכה
למעשה.
אנו מאמינים שהאכפתיות והמעורבות של החברים ,שבאו לידי ביטוי באופן מובהק בתהליך אישור
תוכנית השינוי ,יסייעו למעבר סובלני ובטוח אל 'אורחות החיים' הבאים של יד מרדכי.
מובן מאליו וטבעי ,ששינוי מציף עימו גם חששות וספקות ,ומכאן ברצוננו לחזק את החברים ,ולהצהיר
בזאת ,שנמשיך לפעול למען הבטחת הביטחון הסוציאלי של החברים ,ולמען שיפור מתמיד באיכות החיים
של החברים.
ונסיים בתקווה ,שנדע תמיד לשמר את האחווה בינינו ,כי אז נוכל לצלוח היטב את שינוי אורחות חיינו,
ויחד נמשיך להצעיד את קיבוץ יד מרדכי למקומות טובים ובטוחים.
בברכה ובהצלחה,
ובשם צוות ההיגוי "עצמאות ושותפות חדשה",
יריב קלרמן ואופיר לבנה.
__________________________________________________________________________

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :9.12.07
נושא שעמד להצבעה" :הקיבוץ מאשר את תוכנית שינוי אורחות החיים ,כפי שמופיעה בחוברת השינוי
)אוגוסט  (07ובקובץ המאוחד ) ,(28.11.07הכולל את התיקונים לחוברת השינוי".
תמכו ,184 :התנגדו ,61 :נמנעו .4 :פתק פסול .1 :ההצעה אושרה.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג )יו"ר ועדת קלפי( ,יהודית מידן ,טובה פרידמן ,לינדה כשר ,הילל שיפמן ,לארי
סיגלמן ,זהבה ציון ,מרים דרור ,שלומית רייזל.
ספרו :רחל שטרנברג )יו"ר( ,מרים דרור ,שלומית רייזל ,מאיר שגיא.
 ביד מרדכי  258חברים רשומים.
ההצעה התקבלה ואושרה ברוב המצוין בסעיף  118בתקנון הקיבוץ ,לו שני תנאים:
 .1מספר התומכים בהצעה לא יפחת משני שלישים מחברי הקיבוץ )בעלי זכות ההצבעה( .בפועל הושג
בהצבעה זו רוב של  71.3%מחברי הקיבוץ.
 .2מספר התומכים בהצעה יהיה לפחות שלושה רבעים מהחברים המצביעים בעד ונגד .בפועל הושג
בהצבעה זו רוב של  75.1%מהחברים המצביעים בעד ונגד.
.97%
 אחוז ההשתתפות בהצבעה הנ"ל עמד על כ97% -
תודה מיוחדת לחברי ועדת קלפי ,בראשותה של רחל שטרנברג )יו"ר( ,על התנדבותם האינטנסיבית בניהול
הקלפי בתקופת הדיונים וההכרעות על מודל שינוי אורחות החיים ביד מרדכי.
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מכרז פנימי
החל מהיום ועד סוף החודש ,ייפתח מכרז לבחירת שני נציגי ציבור ,חברי קיבוץ,
שיכהנו כחברים בצוות התיאום ,האחראי על ניהול היישום והתפעול של מודל רשת
הביטחון ביד מרדכי .חברים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בצוות התיאום )יישום( מתבקשים לפנות
ולהירשם כמועמדים אצל אחד מחברי ועדת מינויים :דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר.
)מתוך חוברת השינוי ,סעיף  ,6.4עמוד " :17צוות תיאום :יורכב מבעלי התפקידים :מזכיר הקיבוץ ,מנהל
הקהילה ,מרכז משק ,מנהל משאבי אנוש ,מנהל כספים .הצוות ישמש כוועדת אד-הוק ליישום תכנית
השינוי באורחות החיים .צוות התיאום ישמש כפורום לדיון ,לליבון ולמתן מענה לפניות הציבור בכל
הקשור ליישום תכנית השינוי .לצוות התיאום יבחרו גם שני חברים כנציגי ציבור ,שיהיו בצוות בישיבות
הנוגעות ליישום השינוי .מנהל הקהילה ירכז את עבודת צוות התיאום"(.
ברכות לישראל מידן ושי ציון )נבחרי ציבור בצוות ההיגוי( שהתנדבו לכהן כממלאי מקום בצוות התיאום,
עד גמר הטיפול במכרז ואישור בחירתם של שני נציגי הציבור למטרה זו.
__________________________________________________________________________

אורחות חיים  -לוח זמנים להמשך,
והתארגנות ליישום מודל השינוי הלכה למעשה
עם סיום שלב אישור עקרונות מודל שינוי אורחות החיים ,עומדת לפנינו כעת משימה חשובה והיא יישום
והטמעת המודל הלכה למעשה ,כאורח חיים קבוע בקהילה.
כשלב ראשון בתהליך היישום נתמקד בשבועות הקרובים בפעולות הבאות:
 כינוס צוות היישום )התיאום( כפי שהוא מוגדר בחוברת השינוי .בחירת שני נציגי ציבור לצוות התיאום.
 סקירת אופן הפעולה של כל ענפי הקהילה והתאמתם להחלטות השינוי.
 מפגש של צוות היישום עם כל רכזי הפעילויות והענפים בקיבוץ ותיאום אופן הפעלתם במסגרת מודל
השינוי.
 בדיקה ועדכון של שכר עבודת החברים בענפים ובפעילויות שבשליטת יד מרדכי.
 הנפקת דפי הכנסה והוצאה )הפעלת מודל "על יבש"( לחברים מתוך מערכת "השחר".
 הקמת קרן מילואים ,אשר תכיל בתוכה את מסגרות הניהול של :פנסיית החברים" ,קרן לעזרה הדדית"
וניהול ההפקדות האישיות של בעלי הצרכים המיוחדים.
 הכנת תקציב קהילה מעודכן על פי חוברת השינוי ומודל ההיתכנות הכלכלית .התקציב יאושר בשיחה
ובקלפי.
 פגישה עם משפחות וחברים ,שיצביעו על קשיים צפויים עם הפעלת המודל הלכה למעשה ,לצורך ליבון
הבעיות הצפויות ,תוך מתן פתרונות וסיוע בתהליך ההסתגלות לשינוי.
 הכנת תקנון הפעלה ליזמויות והקמת מנהלת יזמויות על בסיס ממלאי תפקידים מרכזיים.
 פגישה עם חברי קיבוץ יזמים.
 הקמת וועדת השמה לנושאי "רשת ביטחון" ולמצבי אבטלה והזדקקות שונים.
 הנפקת חוברת יישום המפרטת את כל השאלות הפרטניות בדבר התנהלות הקהילה וענפיה לאחר
השינוי.
 הנפקת חוברת שינוי אחידה ,המאחדת בין חוברת השינוי )אוגוסט  (07ובין הקובץ המאוחד )(28.11.07
אשר אושרו בקלפי בתאריך .9.12.07
צוות היישום )תיאום( החל לטפל בכל הפעולות הנדרשות הנ"ל ,במטרה להביא ליישום המודל תוך זמן סביר
וקצוב ועל פי לוח הזמנים שהוצב בחוברת השינוי בפרק  .7תאריך היעד להפעלת מודל השינוי הינו  ,1.3.08אך
כאמור בעקרונות השינוי שאושרו בקלפי ,התאריך מותנה באישור תקציב הקהילה ובגמר הטיפול בתקנון קרן
המילואים.
עדכונים ופרטים נוספים יימסרו כל העת במהלך ההכנות להפעלת המודל.
__________________________________________________________________________

המשך פגישות אישיות עם חברים בנושא מודל השינוי
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם ,מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
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בחירת רכז משק ליד מרדכי
כהמשך לתהליך עבודת "הצוות הממליץ" לבחירת רכז משק ,הוצגו שני המועמדים המובילים בפני חברי
ההנהלה הכלכלית וחברי המזכירות )בישיבה משותפת(.
הצוות הממליץ מצא את שני המועמדים ראויים ביותר לביצוע התפקיד ,אך יחד עם זאת ,בחר הצוות
להמליץ על דודי דורון כמועמד המתאים ביותר לכהן כרכז המשק הבא של יד מרדכי.
להלן רקע קצר :
דודי דורון ,חבר קיבוץ כפר עזה ,עסק בשנים האחרונות במספר תפקידי ניהול:
מנהל עסקי קיבוץ כפר עזה משולב ניהול כספים –  2001עד היום.
דירקטור בחברה ציבורית ,כפרית תעשיות בע"מ.
הקמה וניהול שותפות ש.כ.מ ,גד"ש כפר עזה מפלסים –  1995עד .2001
לדודי ניסיון בניהול ותפעול בתחום העסקי והכרות טובה עם התחום הקיבוצי .היה מעורב ושותף מוביל
בתהליכי השינוי בקיבוצו וצבר ניסיון בנושאי שיוך דירות ונכסים .בנוסף עסק בניהול הקמת השכונה
הקהילתית בכפר עזה.
דודי יוזמן להציג את עצמו בפני שיחת הקיבוץ ,וכניסתו לתפקיד תאושר בקלפי בהתאם להחלטות
הקיימות ביד מרדכי .במהלך השבועיים הקרובים יסוכם עם דודי מועד כניסתו לתפקיד בפועל )מותנה
באישור השיחה( ,שיחל בחפיפה מסודרת עם אורי קופפרמן.
אנצל הזדמנות מבורכת זו ואודה לחבריי בצוות הממליץ :יעל וינמן ,מוטי ברנדס ,גלעד בארי וניצן
ישראלי ,אשר תרמו שעות רבות מזמנם ,לצורך ביצוע ראיונות עם המועמדים ,דיון ,חשיבה ,התלבטויות
וכן על ההמלצה בדבר המועמד הראוי לכהן כרכז המשק הבא של יד מרדכי.
נמסר על ידי תמיר אבני
__________________________________________________________________________

מינוי מזכירות חדשה
כזכור ,בסוף חודש זה ,דצמבר  ,07מסתימות  3.5שנות קדנציה של החברים המכהנים במזכירות הנוכחית.
המזכירות הסמיכה זה מכבר את ועדת מינויים לטפל במכרז ל 9 -נבחרי ציבור שיכהנו כחברים במזכירות
החל מינואר  ,08לקדנציה חדשה בת  3שנים.

המכרז ,שנפתח לציבור הרחב לפני כשלושה שבועות ,יוארך עד סוף חודש זה .בשלב זה
נרשמו רק שני חברים כמועמדים לכהן כחברי מזכירות.
בחירת  9המועמדים ואישורם יתבצע בהתאם ל"נוהל בחירת מזכירות" ביד מרדכי .המזכירות תבחר על ידי
שיחת הקיבוץ והקלפי לתקופה של  3שנים .חברי המזכירות הנוכחית יכולים לחזור ולהיבחר.
המזכירות תמשיך למלא את תפקידיה כל עוד לא נבחרה מזכירות אחרת על ידי השיחה והקלפי
וסמכויותיה לא תיפגענה ,גם אם פסקה כהונתה הרשמית ומבלי שנבחרה מזכירות במקומה.

חברים המעוניינים להציג מועמדותם למזכירות ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישור
המומלצים( מוזמנים לפנות בהקדם לאחד מחברי ועדת מינויים :דני שני ,זהבה קלרמן
ומרים בקר.
__________________________________________________________________________

חנוכה  -תודות
לצוות חנוכה אשר מתחדש ומשתדרג משנה לשנה
ברצוני להודות לחברים ולתושבים הנפלאים שנותנים מזמנם ומרעיונותיהם למען נהנה כולנו מחג האור:
* לגרשון אשחר ,מאיה מורן ,שרון פסי ,חנה ישראלי ,אורלי סיגלמן ,יונתן מן ,טל מן ושאול מורן.
* לצוותי התמיכה שתומכים בכל חג – מטבח ותרבות.
* למוסדניקים שנותנים יד ועוזרים כשמתבקשים – תודה.
* ולכל מי שתרם לטקס – אילת שטרנברג ודנית לוי – על התפאורה ,ולמרים כורם על המודעה.
* לתכנית "החמה" של מצעד הלפידים – עמוס גורביץ' ודנה מן על ג'אנגלינג מדהים ,ולזיו הררי על
הברכה.
ולכל מי שנהנה – חג שמח! )מבטיחים להזמין יותר נקניקיות ,לחמניות ושקדי מרק לשנה הבאה((-:....

בברכה ולהתראות בשנה הבאה ,רעיה פסי
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תוצאות הבחירות
לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון
בסיבוב הבחירות השני בין אהוד רייך ליאיר פרג'ון
השבוע ,ביום ג' ,11.12.07 ,התקיים סבב בחירות שני לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון ,בין שני
המועמדים אהוד רייך ויאיר פרג'ון.
 תוצאות כלל מועצתיות של סיבוב הבחירות השני:
יאיר פרג'ון – מספר קולות תומכים ,2,909 :המהווים  50.85%מכלל הקולות הכשרים.
אהוד רייך – מספר קולות תומכים ,2,812 :המהווים  49.15%מכלל הקולות הכשרים.
.67%
אחוז ההצבעה במועצה עמד על 67%
 התפלגות הקולות ביד מרדכי:
אהוד רייך  172 -קולות ) 58%מהמצביעים ביד מרדכי(.
יאיר פרג'ון –  123קולות ) 42%מהמצביעים ביד מרדכי(.
קולות פסולים – .4
 299איש מתוך  493בעלי זכות הצבעה )חברים
) 60%בפועל הצביעו 299
אחוז ההצבעה ביד מרדכי עמד על כ60% -
ותושבים(.


המזכירות מאחלת הצלחה רבה ליאיר פרג'ון בניהול המועצה האזורית שלנו וכן מאחלת הצלחה
רבה לאהוד רייך בהמשך דרכו ,בכל אשר יפנה.

ברכות לציבור החברים ביד מרדכי ,על מעורבות רבה ופעילה בתהליך הבחירות לראשות המועצה .חברים
המעוניינים לתרום ולסייע בכל דרך לקשרי הקיבוץ עם המועצה האזורית מתבקשים לפנות ליריב קלרמן,
שנבחר לכהן כנציג יד מרדכי במליאת המועצה האזורית שלנו .יריב היה היחיד מבין תושבי וחברי יד
מרדכי ,שהגיש מועמדותו לתפקיד זה.
__________________________________________________________________________

*שיחת קיבוץ
בנושא

אישור **מסמך "מטרות ויעדים
לתוכנית האב החברתית – פיזית"
תתקיים ביום ב' ,17.12.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
*השיחה תשודר בשידור חי
*שידורים חוזרים יתקיימו
בימים ג'+ד'+ה'
בתאריכים18-20/12/07 :
בשעות21.30 + 18.00 :
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
**המסמך הופץ בדוא"ל חברים בתאריך  .12.12.07חברים המעוניינים במסמך גם בתא הדואר שלהם
מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה במייל  mazkir@yadmor.co.ilאו בנייד .052-6877901
4

תרגיל צוות חירום יישובי
ביום רביעי  ,19/12/2007אם לא יהיו שיבושים בלתי צפויים,
יתקיים תרגיל של צוות החירום היישובי )צ.ח.י( של יד מרדכי.
התרגיל נועד להכין את מכלולי צוות החירום היישובי של יד מרדכי לפעול במצבי חירום ובמתארים
שונים ,תוך שיתוף פעולה בין המכלולים עצמם זה עם זה ,ובין המכלולים השונים לבין גורמי חוץ ,כל
מכלול בתחומו ,על מנת לספק את השירותים החיוניים לתושבי יד מרדכי.
התרגיל יתקיים במספר רמות פעילות
א .פנים – התארגנות ראשונית ומשנית של המכלולים לעבודה פנימית בישוב.
ב .ביטחון – התארגנות הישוב )רבש"צ ,מא"ז ,כוננות( מול גורמי הצבא והמשטרה.
ג .מל"ח – התארגנות הישוב מול גורמי מועצה )רווחה ,לוגיסטיקה ,רפואה וכד'(.
השיטה
א .יבוצע תרגיל משולב שבו ייבחנו המכלולים השונים בתשובתם הראשונית ובפעילותם מול תושבי
הישוב ,וכן מול גורמים מבחוץ ,תוך שילוב ושת"פ בינם לבין עצמם ובינם לבין גורמים מבחוץ,
לצורך מתן מענה לאירועי התרגיל.
ב .למרות המידע המוקדם ,האירועים בפועל "יוזרמו" מחדר בקרת התרגיל.
ג .במהלך התרגיל תשולבנה בעיות נוספות המצריכות פתרון שאינן נמצאות בידי הצוותים.
ד .עבור כל מכלול יירשם יומן מבצעים הכולל את פעילותו.
ה .באם יתאפשר ,בכל צוות ימונה חבר שישמש כבקר המשקיף מן הצד על פעילות הצוות.
לקח והישג נדרש
א .בחינת מתן המענה לאירועי שעת חירום של מכלולי יד מרדכי בזמן אמת.
ב .בחינת יכולות ומתן מענה לתרחישי התרגיל השונים על ידי המכלולים של יד מרדכי תוך
הסתייעות בגורמים פנימיים וחיצוניים גם יחד.
ג .בחינת שיתוף פעולה ויחסי גומלין בין המכלולים בינם לבין עצמם ובינם לגורמי חוץ.
ד .בחינה ושימוש בנהלים ,אמצעים ועזרים שכל מכלול הכין לעצמו.
ה .בחינת שיתוף פעולה בין צוות חירום יישובי לצוותי החירום של מגזר החירום.
ו .גיבוש תמונת מצב להיקף האירוע ומתן פתרונות על פי סדרי עדיפויות.
ז .הפעלת מטה צח"י כגוף משמעותי ומוביל בתהליך קבלת ההחלטות והפעלת ישוב.
ח .בחינת ושיפור נהלי עבודה מול צוותי חירום של יישובים קרובים.
ט .שיפור שיתוף הפעולה בין המכלולים בינם לבין עצמם ובינם לגורמי חוץ.
י .שיפור יכולות המכלולים השונים במתן מענה בתחום אחריותם לאירועי החירום בישוב.
יא .שימת דגש על נקודות חוזק ונקודות חולשה המתגלות במהלך התרגיל במגמה לשיפור.
יב .גיבוש תוכנית פעולה על סמך מסקנות מן התרגיל.
יג .בחינה ואישור כי מתן הפתרונות הניתנים הם אמיתיים ברמת הישוב.
פרטים והודעות נוספות תימסרנה במהלך השבוע הבא.
בהצלחה!
נמסר על ידי עמוס קלרמן ועמי וולקוביץ'
__________________________________________________________________________

סוף שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
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