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שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שני ,11.5.09 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
נושא לדיון:
דיון בעצומת חברים שפורסמה בחודש מרץ ובה קריאה להפסיק את תהליך המשכור ולהורידו
מסדר היום ו/או להביאו לדיון בשיחה ולהצבעה בקלפי.
• השיחה תשודר בשידור חי.
• שידורים חוזרים בימים ג'-ש' ,12-16/5/09 ,בשעות .21.30 + 18.00 + 14.00
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

לקראת שיחת קיבוץ
בנושא עצומת חברים הקוראת להפסיק תהליך המשכור ולהורידו מסדר היום
על העצומה שנוסחה על ידי מיקי קציר חתמו  31חברים:
מיקי קציר ,מיכה רגב ,אשר רגב ,יונה רגב ,תמר בל ,אסתר ולדמן ,חנה שני ,דוד שני ,יפעת הררי ,לאה
אבני ,חיה גל ,יניב צרפתי ,גבי קורן ,בת שבע וקנין ,מושון וקנין ,מרים גרטנר ,שלוית קראוס ,רחל שטיין,
מורצ'ו וילוגה ,דוריטה סילבה ,נורית ראובני ,יושקה ראובני ,יוגב צרפתי ,לאה צרפתי ,עמרם צרפתי ,אילן
מאירי ,ענת רייס ,מרים פופריטקין ,דליה בן חיים ,שולה ארצי ,נועה שני.
נוסח העצומה" :אנו החתומים מטה חושבים שתהליך המשכור המתנהל כרגע הינו תהליך פוגע ומשפיל

ואינו משרת כל מטרה נראית לעין ,חוץ מאולי לפגוע בחברי קיבוץ שחלקם גם בלי תהליך זה מצבם היה
גרוע .אם הסיבה למהלך הייתה מצב כלכלי קשה בקהילה והקיצוץ היה רוחבי על כל האוכלוסייה היינו
מקבלים זאת בהבנה ,אך אין זה כך .האם בדרגים הגבוהים ומקורביהם היה קיצוץ??? אנו מבקשים
להפסיק את התהליך הפוגע הזה לאלתר ולהסירו מסדר היום ו/או להביאו לדיון בשיחה ולהצבעה בקלפי".

בדיון שהתקיים במזכירות בחודש מרץ )פורסם בדף מזכירות מס'  ,(27.3.09 ,1078בו השתתפו
נציגי החותמים )מיקי קציר ודוד שני( ,הודגשו הנושאים הבאים:
 .1הוסכם כי אופן קבלת ההחלטות בנושא תהליך המשכור היה תקין לחלוטין ,לרבות שקיפות ושיתוף
הציבור על אופן התקדמות התהליך וביצועו.
 .2נציגי החותמים הביעו תחושה קשה של פגיעה ועלבון כתוצאה מקיום התהליך ותוצאותיו .הועלתה על
ידם טענה שלא נלקחו בחשבון בתהליך הוותק והניסיון של החבר במקום עבודתו .הועלתה על ידם טענה
שניתן היה להוריד שכר רוחבית לכל החברים ולא רק לחלקם.
 .3המזכירות הדגישה כי אמנם הדיון חשוב ולגיטימי ,ויש לתת לו מקום ,אך לפני הכול ומבלי להפחית
בתחושת הפגיעה שחברים חשים ,יש להוריד מסדר היום את כוונת הזדון המיוחסת להחלטת המשכור כפי
שבוטאה בעצומה .כמו כן נטען על ידי המזכירות כי ניסוח העצומה עליה חתמו חברים מקומם ודמגוגי:
היכן הוחלט שתהליך המשכור נבע מרצון לחסוך כסף או כתגובה למצב כלכלי קשה? הרי ההחלטות על
כניסה לתהליך המשכור התקבלו ביולי-אוגוסט  ,08הרבה קודם למשבר העולמי.
 .4אין מקום לטענה שתהליך המשכור לא בוצע כראוי .המשכור בוצע בניקיון כפיים ,על בסיס מקצועי ועל
פי קריטריונים אחידים ,לרבות התחשבות בוותק רלוונטי .הממשכרים נמנעו אף מלקבל את תמחור
המשרות המקורי ,אליו נחשפו רק לאחר שמשכרו את המשרות.
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 .5הודגש במזכירות כי הכניסה לתהליך המשכור נבעה מהחלטה ייעודית בחוברת השינוי :סעיף 5.2.2
בחוברת השינוי" :בתום שנה מיישום השינוי ייקבע השכר הכלכלי ברמת ההנהלות האחראיות

בתאגידים ...בענפים היצרנים ...בענפי הקהילה באמצעות מש"א ...ובסיוע איש מקצוע חיצוני
במידת הצורך."...
 .6הודגשו בדיון מטרות התהליך )פורסמו בדף מזכירות מס'  11 ,1043ביולי  :(2008להלן התמצית:
 תהליך משכור רוחבי )משק וקהילה( יצור אוגדן הגדרות תפקיד ושכר על בסיס מכנה משותףאחיד .בפועל מדובר בכלי ניהולי חשוב לקביעת משכורות על בסיס ריאלי ,מקצועי ומאוזן.
 תהליך משכור רוחבי יעמיד כלים אחידים לקביעת תנאי ההעסקה ,לרבות קביעת זכאות לרכב,הגבלות לשימוש ברכב ובטלפון נייד ,ועוד.
 .7הודגשו שיקולים נוספים שביולי  2008עמדו על הפרק והיוו גורם משמעותי בכניסה לתהליך המשכור
)פורסמו בדף מזכירות מס'  11 ,1043ביולי :(2008

-

על שולחן מנהל הקהילה ,מרכז המשק ומנהל מש"א פניות רבות של חברים לעדכון ובדיקת
שכרם .חשוב לדון בפניות אלה על בסיס קריטריונים מוסכם.
ויתור על תהליך משכור רוחבי מנציח 'דיאלוג שכר' לא יעיל וחסר בסיס ,בין מנהלים לבין
עובדים ,תוך השארת הדיון חשוף לשיקולים ואינטרסים שונים ,לא תמיד אחידים.

 .8הוסכם כי תהליך המשכור אינו בא להקפיא מציאות כלשהי מכאן והלאה .מדובר בתהליך שמטבעו הוא
דינאמי על פני ציר הזמן.
 .9כסיכום לדיון שהתקיים במרץ  09במזכירות הוחלט כי על פי נהלי הקיבוץ תקדם המזכירות דיון בשיחת
קיבוץ בפניית חותמי העצומה.
סיכם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 4.5.09
נכחו בישיבה :מאיר שגיא ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון ,שלוית קראוס ,גלעד בארי ,יריב קלרמן,
אופיר לבנה.

 .1דיון שני בטיוטת הצעת שינוי סעיפים בחוברת שינוי אורחות החיים.
כמתחייב מהחלטת שינוי אורחות החיים )דצמבר  (07ובהמשך לפרסומים בנושא ממשיכה המזכירות לדון
בטיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות החיים ,כפי שהוגשה לה על ידי צוות היישום.
המזכירות מזמינה את החברים ואת צוותי העבודה  /וועדות של הקיבוץ להציע התאמות נדרשות
לתוכנית השינוי )את ההצעות יש להעביר לאופיר לבנה .(mazkir@yadmor.co.il
בגמר הדיונים בנושא תגיש המזכירות טיוטת נוסח מתוקן לתוכנית שינוי אורחות החיים ,לעיון החברים
ולאישור השיחה והקלפי.

 .2חבורת הזמר – "צלילי הדבש"
השתתפו בדיון :יוכבד מירב ודוד שני – נציגי חבורת הזמר "צלילי הדבש".
יוכבד ודוד פנו למזכירות בבקשה לקבל תמיכה זמנית לחבורת הזמר ע"ס  ₪ 1500לחודש במטרה לשמר
פעילותה .מדובר בתמיכה חודשית עד סוף השנה הנוכחית ,לא כולל חודשי פגרת הקיץ של החבורה.

רקע:
חבורת הזמר מונה כ 15 -חברים ,מתוכם  6חברי יד מרדכי .עד השינוי תוקצבה החבורה על ידי הקיבוץ
בסכום של  50אש"ח לשנה .עלות הפעלת החבורה כיום )מנצח ,חזרות ,נסיעות ,ציוד מקצועי ,אחר(
מממונת באופן מלא על ידי משתתפיה .מאז שיוני אורחות החיים הכפילו משתתפי החבורה את
השתתפותם במימון הפעלתה.
בקשת התמיכה של החבורה נובעת בעיקרה מהקושי של משתתפיה לשאת בנטל הפעלתה.
נציגי החבורה ביקשו להדגיש כי הם מקפידים לייצג ולציין בהופעות החוץ את היותם חבורת הזמר של יד
מרדכי וכן את הקשר למכוורת/דבש יד מרדכי )צלילי הדבש( ,וכסיכום לפתיחת הדיון מקווים שהמזכירות
וחברי הקיבוץ יראו בחבורת הזמר נכס תרבותי מקומי.

פרטים נוספים ברקע הפנייה:
-

נעשים מאמצים של נציגי החבורה לגייס כספים חיצוניים.
בוצעה התייעלות בניהול ואחזקת חבורת הזמר.
מתקיים דיאלוג עם המועצה האזורית בדבר הפיכת החבורה לחבורת הזמר של המועצה.
הופנתה בקשה למשרד התרבות ,המדע והספורט לקבלת תקציב ייעודי לחבורת הזמר.
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-

הופנתה פניה למכוורת שטראוס-יד מרדכי לתמוך בחבורה אך בשלב זה אין עדיין תוצאות.

עיקרי הדיון:
-

יריב קלרמן ציין את הנכונות הרבה של החבורה לקחת חלק במאמץ להופכה לחבורת הזמר של
המועצה ,ואת ההשתתפות הגבוהה בפועל של חברי החבורה במימון הפעלתה.
צוין על ידי חלק מהנוכחים כי תהיה זו תעודת עניות לקיבוץ אם לא יידע לתמוך באופן סמלי בנכס
תרבות איכותי ,אשר חבריו מייצגים ומשגררים את יד מרדכי בחוץ ,וכן גם מופיעים באירועים שונים
בקיבוץ במהלך השנה.
יש חשיבות לשמר את פעילות חבורת הזמר עד הסדרת המימון הקבוע ולכן ,על רקע הזיקה של
החבורה ליד מרדכי ועל ייצוג הקיבוץ בחוץ ,מומלץ להיענות לפניה.
יחד עם כל הנאמר לעיל עלתה ביקורת על מינון נמוך של הופעות החבורה בקיבוץ .נציגי החבורה
לקחו לתשומת ליבם ,גם אם מדובר בהרכב קטן ופנימי יותר ,הנובע מהקושי לכנס את החבורה
בהרכב מלא בחגי ישראל.

ד .סיכום
 .1במטרה לסייע בשימור פעילות חבורת הזמר "צלילי הדבש" ,תוך המשך המאמצים להפיכתה לחבורת
הזמר של המועצה ולקבלת תמיכות מגורמים נוספים ,אישרה המזכירות את פניית נציגיה.
 .2סכום התמיכה יתקבל מיתרות הקהילה )לא יועלה מס לחברים( .הכנסות של חבורת הזמר מהופעות
יקזזו את סכום התמיכה בהתאמה.

 .3ביקורת בנושא מכרז מזכיר/ת שירות
א .רקע:
בהמשך לאמנת השרות ,שאושרה במזכירות )ד.מ  ,(14.11.08 ,1059ולפרסום מאוחר יותר ,שקישר בין
ביצוע יישום האמנה לסיום תהליך המשכור )ד.מ ,(5.12.09 ,1062 .פורסם בשבוע שעבר מכרז לתפקיד
מזכיר/ת שירות בחלקיות משרה.
בעקבות פרסום המכרז העלו מספר חברים בקיבוץ ביקורת על הצורך בתפקיד .יש לציין כי החברים
המבקרים מודעים להחלטות ואינם טוענים לחוסר תקינות המהלך אלא למהותו.

ב .תמצית הביקורת כפי שהועלתה על ידי חברים בקיבוץ )הוצגה בישיבה על ידי גלעד ואופיר(:
-

מדוע צריך למנות מזכיר/ת שירותים? האם נותני השרות לא יכולים למלא תפקידם כולל שיפור ומתן
שרות לצרכנים?
מהו מקור המימון? האם על חשבון נותני השרות? האם על ידי הגדלת מיסי קהילה?

ג .המזכירות ראתה לנכון להתייחס לביקורת ולדון בה באופן ענייני:
 .1נושא טיב ואיכות השרות בקהילה מהווה מרכיב חשוב בתוכנית העבודה של המזכירות לשנים 2008-9
)פורסם בד.מ .(20.6.08 1041
 .2ייתכן והשיהוי בין ההחלטה למסד את התפקיד )מזכיר/ת שירותים( לבין הגיוס בפועל השכיח מהחברים
את הרציונאל למיסוד המשרה .לצורך תזכורת ויצירת מכנה משותף חדש בין המבקרים לתומכים

מוגשת להלן שוב אמנת השרות שאושרה במזכירות ופורסמה בד.מ:14.11.08 ,1059 .
ארבע הערות שפורסמו דאז כרקע לאישור המזכירות את אמנת השרות:





"כחלק מתוכנית העבודה של המזכירות לשנים  2008-9אישרה המזכירות הצעה לאמנת שרות בין
נותני השירות בקיבוץ לבין צרכניו.
ההצעה נבנתה יחד עם אנשי המקצוע והשירות בקיבוץ :יגאל מורן ,יואל שטין ,עידו מן ,מיקי
קציר ,שאול ולנסקי ,ובסיוע של חברי קיבוץ ותושבים שהעלו הצעות משמעותיות לשיפור וייעול
השרות בקיבוץ.
בעקבות הדיון הנוכחי בישיבת המזכירות חודדו ,הודגשו והוטמעו נושאים נוספים באמנה,
המובאת להלן לעיון החברים.
חברים שירצו להעיר  /להאיר  /לבקר או להציע שינויים לאמנת השרות מוזמנים לפנות
למזכירות .הערות החברים ייבדקו לגופו של עניין ובתיאום יובאו לדיון".

אמנת השרות כפי שאושרה ופורסמה דאז על ידי המזכירות:
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קיבוץ יד מרדכי  -אמנת שרות – בין נותני השירות בקיבוץ לבין צרכניו
מטרות
 .1יצירת הסכם ציבורי ומחויבות בין נותני השירות לבין הצרכנים )חברים ותושבים( בכל הקשור למתן
שרות וקבלתו.
 .2שיפור וייעול מתן השרות ואיכותו.
 .3יצירת וודאות ותחושת ביטחון לצרכני השרות בכל הקשור לתהליך מתן השרות.
עקרונות
 .1יצירת כתובת אחת )מזכיר/ת שרות( באחריותה קליטת כל קריאות השרות מצד חברים ותושבים ,ניתוב
הפניות לנותני השירותים בהתאם לסוגן ודחיפותן ,ומעקב אחר תהליך מתן השרות עד גמר ביצוע.
גישה זו תייצר שליטה על ניהול האירוע ,תתאם ציפיות בין נותן השרות לבין הלקוח ותיצור תחושת
ביטחון וודאות אצל צרכני השרות.
 .2מזכיר/ת השרות ימומן מתקציב נותני השירותים.
 .3ייבנה מאגר נותני שירותים כך שבכל נושא )חשמל ,מים ,נגרות ,שרברבות וכיו"ב( יהיו לפחות שני אנשי
שירות לטובת צרכני היישוב .כל עוד איש השרות )בעל תפקיד( מיד מרדכי פנוי לתת שרות הוא יהיה
בקדימות לטיפול בקריאת השרות.
 .4הצרכן יאשר שלבי הביצוע תוך הסכמה עם נותן השרות על מחיר השרות שמעבר למחיר הבסיסי
המפורסם בחוברת היישום.
 .5מחירי השרות הבסיסיים מפורסמים בחוברת היישום ויעודכנו מעת לעת ובמידת הצורך ,באחריות צוות
יישום/מזכירות.
 .6מידעים ועדכונים בנושאי שרות יופצו לחברים ולתושבים על בסיס שוטף.
 .7שרות למצבי חירום יינתן  7ימים בשבוע 24 ,שעות.
 .8יוקצו משאבים לביצוע שרות מונע.
 .9אחת לשנה יערך משוב בקרב הציבור לבחינת טיב השרות.
 .10נותני השירותים כפופים למנהל הקהילה ולמנהל העסקים בתחום נתינת שירותים למשק ולקהילה
בהתאמה.
 .1שלבי הטיפול
קבלת קריאה לשרות – פתיחת קריאת שרות – מתן שרות – בקרה על השרות.
 .2השיטה
 2.1מזכיר/ת שרות )משרה חלקית או כתוספת למשרה קיימת(
 2.1.1תאור תפקיד :קבלת קריאת שרות ,ניתוב הקריאה על פי סוגה לנותני השירות ,מעקב ,בקרה ומשוב,
טיפול בניירת של נותני השירות ,גביה לפי הצורך.
 2.1.2ריכוז מאגר נותני השירות בקיבוץ ואפיונם.
 2.1.3מזכיר/ת השרות ירכז מאגר נותני שירות חיצוניים אשר יהוו גיבוי לנותני השרות של הקיבוץ.
המאגר יאושר על ידי נותני השירות ומנהל הקהילה.
 2.1.4מזכיר/ת השרות כפוף למנהל הקהילה.
 2.2נוהל פתיחת קריאה:
 2.2.1החבר  /תושב יצור קשר עם מזכיר/ת השרות באמצעות הטלפון או באי מייל או בכתב לתא דואר.
 2.2.2מזכיר/ת השרות ימלא טופס פתיחת קריאה שיכלול פרטי הפונה ,מועד הפניה ,תיאור הבעיה וכיו"ב.
 2.2.3מזכיר/ת השרות יעדכן את הפונה בזהות נותן השרות אליו הופנתה הפניה ואת מועד הגעתו למתן
השרות.
 2.2.4מזכיר/ת השרות יעדכן מיידית את מנהל הקהילה  /מרכז המשק על כל פגיעה ,נזק או בעיה
בתשתיות הקיבוץ ועסקיו.
 2.3נוהל טיפול בקריאה:
 2.3.1הגעת נותן השרות לבית הלקוח.
 2.3.2אבחון הבעיה.
 2.3.3הגשת הצעת מחיר ותנאי תשלום בכתב.
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 2.3.4אישור הלקוח להצעת המחיר ותנאי התשלום.
 2.3.5סיכום לוח זמנים לביצוע עד גמר )כולל פינישים(.
 2.3.6חיוב הלקוח על פי סיכום מוקדם.
 2.3.7בקרת שרות על ידי מזכיר/ת השרות.
 2.3.8הערה
א .במידה וקיים קושי לאבחן את הבעיה יקבל הלקוח אומדן למחיר העבודה.
ב .הלקוח יחתום מול נותן השרות על תחילת טיפול והתחייבות תשלום על בסיס אומדן מחיר העבודה.
ג .נותן השרות מחויב לעדכן רציף את הלקוח על כל שינוי באומדן עלות העבודה ולקבל אישורו.
ד .בגמר העבודה יחויב הלקוח על פי העלות בפועל.
ה .אם בחר הלקוח להפסיק העבודה לפני שהסתיימה ,ישלם הלקוח עלות בפועל על חלקי העבודה
שבוצעה.
 2.4מתן שרות במקרי חירום:
 2.4.1במקרי חירום מזכיר/ת השרות יהיה זמין בטלפון  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
 2.4.2במקרי חירום יטפלו נותני השירותים בבעיות  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
 2.5זמני עבודה לטיפול בקריאות שרות:

לוח זמנים להגעה

בעיות ותקלות
***חמורות /
קריטיות

בעיות ותקלות
**דחופות

בעיות ותקלות *לא
דחופות

בתשתיות קיבוץ/בתי
חברים ותושבים
)חשמל ,מים ,גז,
תקשורת ,ביוב(

מיידי

לוח זמנים לטיפול
מיידי

בעסקי המשק
והקהילה

מיידי

מיידי

בבתי חברים ותושבים

מיידי

מיידי

בתשתיות קיבוץ/בתי
חברים ותושבים
)חשמל ,מים ,גז,
תקשורת ,ביוב(

עד  4שעות

לפי דחיפות ,באישור
מנהל קהילה

בעסקי המשק
והקהילה

עד  4שעות

עד  48שעות

בבתי חברים ותושבים

עד  4שעות

עד  48שעות

בתשתיות קיבוץ/בתי
חברים ותושבים
)חשמל ,מים ,גז,
תקשורת ,ביוב(

עד  7ימים

בעסקי המשק
והקהילה

עד  7ימים

בבתי חברים ותושבים

עד  3ימים

לפי סיכום ,עד
חודשיים
עד  14יום ,או לפי
סיכום
עד  7ימים ,או לפי
סיכום

***בעיות ותקלות חמורות קריטיות = בעיות בטיחותיות חמורות המהוות סכנת חיים ,בעיות
הפוגעות משמעותית בעבודה השוטפת של עסקי הקיבוץ ,בעיות חמורות של בזבוז משאבים או פגיעה
באיכות הסביבה.
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** בעיות ותקלות דחופות = בעיות ותקלות שאינן קריטיות אך יש לטפל בהן בהקדם האפשרי.
* בעיות ותקלות לא דחופות = בעיות ותקלות שאינן פוגעות בחיי השגרה אך חשוב לטפל בהן
במסגרת זמן סבירה על מנת להחזיר מצב לקדמותו ו/או למנוע החמרת הנזק.
 בכל סוגי קריאות השרות יפעילו נותני השרות ומקבלי השרות שיקול דעת משותף לגבי מידת
הדחיפות לטיפול בקריאה .מקרים של חילוקי דעות יופנו למנהל הקהילה.
 2.6אחזקה מונעת
 2.6.1גינון :טיפול בעצים המסכנים חיי אדם ופוגעים בפעילות שוטפת של עסקי הקיבוץ או בתשתיות.
 2.6.2ביוב :סילוק שורשי עצים ושיחים העלולים לפגוע בתשתית הביוב ,החלפת מכסי ביובים פגומים.
 2.6.3מים :החלפת ברזים תקולים )נוזלים(.
 2.6.4חשמל :ארונות חשמל שכונתיים ,לוחות חשמל בדירות ,תקינות הארקות ,הורדת עצים מסוכנים
צמודי כבלי חשמל ,אחזקת רשת מתח גבוה.
 2.6.5בבתים :ניקוי גגות ,החלפת רעפים ,איטום גגות ,ניקוי מרזבים.
 2.6.6השכרת דירות :אחת לשנה בדיקת תקינות בכל הדירות המושכרות.
 2.7אחריות לביצוע:
 2.7.1אחריות מקצועית מלאה של נותן השרות.
 2.7.2אחריות המוצר המוחלף  /מתוקן עפ"י הוראות יצרן.
 2.7.3אחריות לעבודה עד שנה.
 2.7.4עבודות עליהן נותן השרות לא יכול להתחייב לקחת אחריות ,באחריותו לעדכן הלקוח ולהחתימו על
כך בהזמנת העבודה.
 2.8הגדרות תפקיד ותמחור יערכו במסגרת תהליך המשכור".
 ---------עד כאן אמנת השרות כפי שאושרה ופורסמה דאז ---------- .3יריב ביקש לציין את הצורך החשוב בכתובת אחת שתרכז את כל הפניות והקריאות לשרות .כתובת זו
תדאג לזרימת התהליך שבין קבלת הקריאה לבין הביצוע ,ובכך תחסוך ותייעל בעבודת נותני השירותים,
ותשפר בהכרח את השרות לחברים ולתושבים.
 .4כמו כן הודגש על ידי יריב שעל ידי הפעלת מזכיר/ת שירותים ניתן יהיה לסנכרן בין שני עקרונות
חשובים המוטמעים באמנה שלעיל:
א .זמני עבודה  /סדרי עדיפות וקדימות לטיפול )ראו סעיף ) 2.5טבלה( באמנה שלעיל(.
ב .תפעול מאגר נותני שירותים )ראו סעיף  3בעקרונות האמנה שלעיל( :בכל נושא )חשמל ,מים ,נגרות,
שרברבות וכיו"ב( יהיו לפחות שני אנשי שירות לטובת צרכני היישוב .כל עוד איש השרות )בעל תפקיד(
מיד מרדכי פנוי לתת שרות הוא יהיה בקדימות לטיפול בקריאת השרות(.

יישום שני עקרונות אלה ,החיוניים לשיפור וייעול השירות ,וכן להגברת התחרות החיובית
בתחומים השרות השונים ,יתאפשר הלכה למעשה באמצעות מזכיר/ת השירות.
 .5הנכסים ביד מרדכי )מגורים ,עסקי הקהילה והמשק( שייכים עדיין לקהילה ולקיבוץ ולכן חשוב להשאיר
את השליטה באחזקתם בידי גורמי הקיבוץ המוסמכים והמנוסים .גורמי מקצוע נוספים ,יאושרו מבעוד
מועד ויכנסו למאגר נותני השרות.
 .6עלות המשרה תתחלק בין נותני השירותים .למעשה תקציב הקהילה שאושר ) (2009כולל כבר את
מרכיב המשרה המיועדת.
 .7אמנם האמנה מתייחסת יפה למצבי דחיפות בוערים ,אך השאלה תהיה איך תיושם ומה תהיה זמינותם
של נותני השירותים בפועל.
 .8מחד ברורה מאד מעורבותם של נותני השרות בבניית האמנה ,מאידך חשובה מאד התייחסותם
הציבורית לקראת יישומה בפועל.

סיכום:
 .1לצד לגיטימיות הביקורת שעלתה עקב פרסום המכרז מבקשת המזכירות להדגיש כי פרסום המכרז הינו
המשך להחלטת מזכירות בנושא 'אמנת שרות' בקהילה ,ועל כן יש להמשיך בתהליך איוש המשרה.
 .2המזכירות מקווה שהדגשים שניתנו לעיל לגבי הצורך והנכונות בתפקיד יהוו מענה ענייני לביקורת
שעלתה.
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 .3המזכירות תקיים דיון משותף עם נותני השרות בקיבוץ בכדי לשמוע ולקבל מהם התייחסות לנושא,
לקראת יישום אמנת השירות בפועל.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

אירוע חודש מאי – סיכום ותודה
סיכום טקסי יום הזיכרון תשס"ט
תודה לחברים שלקחו חלק בהכנת טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
לענת רייס וורד בר-סמך – על הובלה וניהול של טקסי יום הזיכרון בקיבוץ.
לאליהו שחם – על הפקת המצגות.
לדליה בן חיים – על סידורי הפרחים.
ללאה אבני – על העזרה הטכנית.
למשה הקל ,עידו דביר ותומר ענבר – על שירותי הגברה והקרנה.
ליואל שטיין  -על החשמל.
לנחמה מן ,אוריה מן ,הדס ניר ,אורי ציון ,עידו מן – על הנגינה והשירה.
לקוצי וויל ,מיכל ארדנינג ,רחל שטרנברג ,שירי אשחר ,צבי מירב ,נורית לבנה ,אריה מורג ,רעיה פסי ,אלון
דגן ,צלילה דגן ,הגר וינר ,גדי רוטשטיין ,עינת בר ,שולה ארצי ,עוזי טל ,אורי לבנה וזיו הררי – על
הקריינות והקריאה.
תודה לנערי המוסד שסייעו בסידור חדר האוכל ,ולחברים שנשארו לעזור בסיום הטקס.
------------------------------------------

תודות – ערב יום העצמאות
כפי שציינו מארגנות החג :ההיענות להשתתפות בהפקת החג הייתה מדהימה!
תודה גדולה לכל מי שסייע והשתתף בחגיגת ערב יום העצמאות תשס"ט ,מי בקדמת הבמה ומי מאחורי
הקלעים:
 תודה גדולה לחברי צוות החג:
לאביבה שלו ויהודית מידן – על ריכוז וניהול מרשים של ערב יום העצמאות .לעמי וולקוביץ' ,עידו נבון,
נעמה רייזל ,דני שני ,נעמי קלרמן ,צביה סגל ,גילית מן ולביא כרמי .הלכתם בגדול והצלחתם ,כל הכבוד!!
 תודה חמה וברכה:
לנאווה גל ,דנית ויס ,לירן ינאי ,איילת שטרנברג ,קוצי ויל ,דוד כשר ,ענת רייס ,טובה פרידמן ,אליהו
שחם ,אורי ונורית לבנה ,נחמה מן ,אריאל מן ,עידו מן ,עמירם דרור ,יוכבד מירב ,אורנית כהן ,מרים
ויצחק מן ,רחל שטרנברג ,גלעד בארי ,אורי בארי ,יאיר שוורץ ,שרית ואורי ציון ,נעמי ציון ,טולי פסי,
מישל דגני ,איתמר דגני ,נטע סגל ,גולן טל ,תומר כרמי ,מורן ענבר ,תומר ענבר ,יתיר דגן ,איל לבנון ,אלעד
פסואה ,גבי קורן ,גבי וולקוביץ ,מרים כורם ,אריה מורג ,עידו דביר ,שגיא ישראלי ,יואל שטיין ,זהבה
קלרמן ,מיקי קציר ,הגר וינר ,ילדי התלתון ,ולכל מי שסייע ועזר ושמו לא הוזכר!
------------------------------------------

הפנינג יום העצמאות  -תודות
גם השנה חגגנו את יום העצמאות בהפנינג מסורתי בדשא חדר האוכל .ברכה ותודה לרונן לבנה על עוד
אירוע מוצלח ונעים ,נקווה שתמשיך להשקיע את הלב והנשמה בריכוז האירוע גם בשנים הבאות!!
ברכות ותודות לחברים ולבנים שסייעו בהפקת האירוע :לרעיה פסי  -על האחריות הגסטרונומית .לשפרה
שכטר וגבי וולקוביץ – על התמיכה הלוגיסטית .לנאווה גל  -על הפעלת הספורט והתוכן .למיקי קציר –
על העזרה הטכנית .למוסדניקים היקרים :עידו דביר ,שקד רגב ,גיל שטיין ,אדם שכטר ,תום פסי ,סתיו גל,
קמה מן ,שגיא ישראלי  -על המינגול והתפעול ועל עזרתכם הרבה באירוע!!
-----------------------------------------תודה לכולכם ולהתראות בשנה הבאה!..
אופיר לבנה
7

מכתב תודה
אפריל 09

לכבוד
מזכירות יד מרדכי
הנדון :עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה

אני שמחה להודות ,בשם צוות ההפקה ,לקיבוץ יד מרדכי  -על שיתוף הפעולה המבורך בהפקת העצרת
שהתקיימה ב .21.4.09 -יתכן וזה נשמע חוזר על עצמו ,אך גם השנה זכינו להיענות חיובית ולעזרה רבה
מהמזכירות ,מהמוזיאון ,מחבורת הזמר ,מצוות הנוי ,מצעירים ש"תרמו" את בתיהם הגובלים בשטח
העצרת עבור האמנים והצוות ,מחברים שעברו והביעו תמיכתם.
בזכות שיתוף הפעולה בין כל הגורמים הצליחה גם השנה ההפקה המורכבת הזו לקרום אור וגידים וליצור
טקס מכובד ,מושקע ומרגש.
ואם מודים אנו על סיוע ושיתוף פעולה ,הרי שראויים לציון במיוחד מספר אנשים ביד מרדכי ,שכל אחד
בתפקידו ממלא מקום חשוב ותורם תרומה עצומה:
עמי וולקוביץ – האחד והיחיד ...אחראי בפועל )ובכל ליבו( על כל נושא הביטחון ואבטחת האירוע וממלא
תפקידו על הצד המקצועי ביותר ,בהקפדה ,בהשקעה וביחס חם ולבבי .אם הוא לא היה ,היינו צריכים
להמציא אותו...
צחי לבנון – שגם השנה היה אחראי על ההפקה בשטח ושוב מילא את המשימות כהרגלו ,בנעימות
ובאכפתיות.
וכמובן ישראל מידן – ה"אבא" הנצחי של העצרת שהוא הגב והגיבוי ,התומך ומסייע בכל.

רוב תודות בשם כל הצוות –
רבקה קנטור – מפיקת העצרת
__________________________________________________________________________

עדכון ממרפאת שיניים
לחברים שלום
בעקבות הפסקת עבודתו של ד"ר תמיר ,ועד מציאת רופא שיניים אחר-נוצר עומס רב בתורים.
אנו משתדלים לטפל בכל הפניות על פי דחיפות הטיפול ,ולכן אנחנו מבקשים לגלות קצת סבלנות.
בשבועות הקרובים יתחיל את עבודתו רופא שיניים נוסף וכולם ייענו בהקדם.
נמסר על ידי חנה שחם
__________________________________________________________________________

דנה גלריה לאומנות
לחברים שלום,
לפני שבוע נפתחה תערוכה חדשה ב"דנה  -גלריה לאמנות"" :אנחנו ...אנחנו ...אנחנו."...
כותרת התערוכה נלקחה מתוך שיר שכתב ,בשנת  ,1936משה צ'יז'יק ,מי שהיה ראש קן השומר הצעיר
בוורשה ,וכולו הלל לנעורים .את השורה הזאת הציע ,ככותרת לתערוכה ,האמן יעקב חפץ ,שבמיצג שלו
מתעד ומצטט מובאות ומשפטים מארכיון התנועה:

"השימוש ברבים כמייצג של הפרט" ,כותב חפץ" ,היה נר לרגליהם של חברי הקיבוצים .הפרט איננו יותר
מאשר חלק ממנגנון ,שנועד להגן ולטפח את האידיאולוגיה ,וזו נשמרה בקפדנות בעזרתו של כלל ציבור
חברי הקיבוץ".
שלושת העבודות המוצגות בתערוכה  -של יעקב חפץ ,של בילו בליך ושל אברהם אילת  -מנהלות ביניהן
שיח ביקורתי על הקיבוץ ,ויוצרות מקשה אומנותית אחת ,טעונה ומעוררת מחשבה.


כולכם מוזמנים לבקר במועדי הפתיחה:

12.00ימי שישי12.00-14.00 :
11.00ימי שבת11.00-17.00 :

 התערוכה תינעל בתאריך .28.6.09
רחל דביר ,בשם החבריםי העושים במלאכה -
עמותת דנה גלריה לאמנות
__________________________________________________________________________
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גניבות – גניבות – גניבות – עדכון מצוות הביטחון
לחברים שלום,
לאחרונה התרבו הגניבות בשטח הקיבוץ:
 .1גניבת סחורה מהממלכה.
 .2גנבת כספת בהנהלת החשבונות של הקיבוץ.
 .3גניבת אופניים.
 .4גניבת כיסאות ממחסן תרבות.




ככלל יש לפקוח עיניים ולדווח למיכה רגב או לי על כל גורם חשוד.
כאשר מדובר ברכב חשוד יש לציין מספר ,סוג וצבע.
כאשר מדובר בגניבה יש לדווח מיידית למשטרה .גם אם נדמה שהמשטרה לא עושה דבר עם
התלונה הרי זה לא כך :התלונה נרשמת למאגר מודיעיני ובהתאם לכמות ואיכות הדיווחים מכינה
המשטרה תוכנית עבודה ,תוך הפעלת "מערכים" בהתאם לכמות התלונות לאזורים במרחב נתון.

הציבור מתבקש לנקוט בפעולות הבאות:
א .הגברת המודעות למתרחש בחצר הקיבוץ .על כל מקרה חשוד  -לדווח.
ב .הגשת תלונה במשטרה על כל מקרה גניבה .כך יקבל האזור שלנו את "משקלו" הנכון ובהתאם את
היערכות המשטרה.
ה .נקיטת אמצעי זהירות בשמירת כספים וצ'קים תוך הפקדתם בבנק מראש.
ו .אי החזקת מזומנים בבית ויציאה לעבודה עם כרטיס האשראי בכיס.

לסיכום ,הציבור מתבקש לפקוח עין ולגלות ערנות ומעורבות בפניה לגורמים זרים המסתובבים
בשטח הקיבוץ.
נמסר על ידי עמי וולקוביץ
__________________________________________________________________________

תזכורת בנושא ביטוח רכבים פרטיים
לחברים שלום
עקב חשש להתגברות פריצות לרכבים בקיבוץ בפרט ובאזור בכלל ברצוני להזכיר לכם כי חברת הביטוח
לא מכסה נזק לרכוש שנגנב מרכב עקב פריצה.
נא להקפיד לא להשאיר חפצי ערך או ציוד בתוך רכב ללא השגחה.
שבת שלום ,מאירי
__________________________________________________________________________

עדכון הסעות נהג בית
לחברים שלום,
החל מיום ראשון הקרוב ,10.5.09 ,תוקדם הנסיעה היומית של  7.10בבוקר לשעה ,7.00
זאת בכדי לעמוד בלוחות זמנים מבוקשים של ציבור הנוסעים.
תודה ונסיעה בטוחה ,משה הקל
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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