קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1103
23.10.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת חג הקיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *משולחנו של מנהל הקהילה
*דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

חג הקיבוץ
ה66 -
ביום חמישי ,5.11.09 ,נציין את יום העלייה על הקרקע
בארוחת ערב חגיגית בחדר האוכל.
השנה נקדיש את החג לגרעין "רונן" במלאות  50שנה להגעתו לקיבוצינו.
המסיבה תתקיים ביום שישי,4.12.09 ,
יום חזרת החברים ליד מרדכי אחרי המערכה.
בברכה
צוות החג
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 19.10.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,מאיר שגיא ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,רחל אשחר ,אורלי
סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1מכרז לתפקיד מנהל כספים
א .רקע כללי:
לפני שלוש שנים ,ביולי  ,2006מונה מאירי פרל בהחלטת אד הוק למ"מ גזבר ,תוך שהוא ממשיך לכהן גם
בתפקיד ה'-חשב' אותו הוא ממלא ללא דופי זו השנה העשירית ,מאז ינואר .2000
כשנה מאוחר יותר ,על רקע דו"ח רו"ח שטיין )רה הארגון בהנהלת החשבונות( ,ייסד הקיבוץ בקלפי את
תפקיד "מנהל הכספים" אשר מהווה איחוד של המשרות 'גזבר' ו'-חשב' .בהמשך להמלצות הדו"ח הסמיכה
אז המזכירות את מאירי למנהל הכספים של יד מרדכי )תפקיד בו נשא בפועל כבר מ (2006-תוך שהיא
מטילה עליו את האחריות ליישום ולהטמעת הדו"ח )דף מזכירות מס' .(15.3.07 ,984

ב .סיבות לדיון
שילוב של מספר נושאים הביא לדיון הנוכחי:
 .1החלטת הקלפי בה נוסד תפקיד מנהל הכספים הגדירה אותו כתפקיד מקצועי ולא כתפקיד נבחר.
במקביל ,התחייבה אז המזכירות )דף מזכירות מס'  (15.3.07 ,984לפעול על פי הכתוב והמתבקש בנוהל
בחירת בעלי תפקידים מקצועיים ביד מרדכי :לא יוגדר אורך הקדנציה של תפקיד מנהל הכספים ,אלא
תבחן אחת לשנה התנהלותו לפי קריטריונים של הצלחה עסקית וניהולית.
 .2לפני כחודשיים פנה מוטי ברנדס להנהלה וביקש לבחון השתלבותו בהנה"ח של יד מרדכי בתפקיד מנהל
הכספים של יד מרדכי בחצי משרה ,במקביל לעבודתו הנוכחית כמנהל כספים בחצי משרה בקיבוץ סעד.
בפנייתו הסתמך מוטי על החלטת הקיבוץ לפיה "לחבר קיבוץ תהיה עדיפות בקבלת עבודה בתפקיד

פנוי/מתפנה ו/או קיים בענפי הקיבוץ השונים .ייעשה מאמץ לשלב את החבר בעבודה בקיבוץ ,בכפוף
להתאמתו של החבר ולדרישת העבודה והתפקיד הנדונים" )חוברת השינוי ,נספח אורחות עבודה ,פרק ג',
סעיף .(4
1

 .3לצד תפקוד מוצלח ולויאלי של מאירי כמנהל כספים בשלוש השנים האחרונות ) ,(7/2006-2009וקודם
לכן כ'-חשב' בשבע הקודמות ) ,(2000 - 7/2006עלתה לא אחת שאלת משך הזמן המומלץ לכהונה רצופה
בתפקיד מרכזי במערכת ניהול הכספים של הקיבוץ.
 .4פתיחת מכרז לתפקיד מנהל כספים מהווה הזדמנות לבחון מחדש את מטרות התפקיד ואת היקף
המשרה הנדרש.

ג .עיקרי הדיון במזכירות
המזכירות הקדישה זמן רב לדיון והתמקדה במספר סוגיות הקשורות גם להיבט הרחב של הנושא:






על רקע קביעת הקיבוץ )קלפי  (2007שתפקיד מנהל הכספים הינו תפקיד מקצועי שאינו עומד
לבחירה בקלפי ,היו שחשבו שיש לבחון מחדש את ההחלטה .כהמשך לכך גרסו שאין מקום לבצע
שינויים באיוש התפקיד בשלב זה .לעומתם היו שחשבו שההחלטה דאז נכונה היות ומדובר
בתפקיד מקצועי לכל דבר ועניין המקביל לתפקידי ניהול ענפים ביד מרדכי.
למען הסדר הטוב הודגש שוב שעל פי נוהל בעלי תפקידים ביד מרדכי ) (2004לא מוגדר משך
הקדנציה של רכזי ענפים  /תפקידים מקצועיים אלא הם נבחנים לפי קריטריונים של הצלחה
עסקית וניהולית.
על רקע החלטת הקיבוץ לפיה "לחבר קיבוץ תהיה עדיפות בקבלת עבודה בתפקיד פנוי/מתפנה

ו/או קיים בענפי הקיבוץ השונים ,וייעשה מאמץ לשלב את החבר בעבודה בקיבוץ ,בכפוף
להתאמתו של החבר ולדרישת העבודה והתפקיד הנדונים" )חוברת השינוי ,נספח אורחות עבודה,
פרק ג' ,סעיף  (4התפתח דיון שנסב על גבולות ההחלטה:
 האם כל פניה של חבר קיבוץ להשתלב בתפקיד קיים )שאינו עומד לבחירה בקלפי( מצדיקהפתיחת מכרז? ומה אם קיימת שביעות רצון מתפקוד המכהן בתפקיד על אף שאינו חבר
קיבוץ?
 כיצד יש להתייחס לפניות דומות כאשר המכהן בתפקיד המקצועי הוא דווקא חבר קיבוץ?האם גם אז קיימת מחויבות לפתוח מכרז?
 אם לא מוגדר אורך קדנציה לתפקיד מקצועי ,האם יש משך זמן שרק ממנו והלאה לגיטימילבצע החלפה?
כיצד יש להתייחס לסיטואציות בהן חברים או שאינם חברים מכהנים בתפקיד מקצועי תקופה
ארוכה ורציפה? האם יש הבדל בין תפקיד לתפקיד? מחד קיימת התמחות וצבירת ניסיון ,מאידך
האם לא נכון לרענן את הכוחות?

ד .סיכום
 .1סוכם שמסגרת ההחלטות של הקיבוץ בהחלט נותנת לגיטימציה לפנייתו של מוטי ולפניות דומות
שיכולות להגיע בעתיד לגבי כל תפקיד מקצועי אחר .עוד סוכם שהיענות לכל פניה מסוג זה צריכה
להיעשות על בסיס שיקול דעת של מנהלים ושל צוותים )כדוגמת צוות מש"א ,מזכירות( ועל בסיס נוהלי
הקיבוץ ,ובכל מקרה זכותו של חבר לשאוף למיצוי פוטנציאל מימוש החלטת הקיבוץ בדבר זכותו לעדיפות
בקבלת עבודה.
 .2על בסיס שילוב הנושאים שהביאו לדיון הנוכחי מאשרת המזכירות פתיחת מכרז לתפקיד ניהול
הכספים ביד מרדכי .בהתאם לכך ולנוהל בחירת בעלי תפקידים ביד מרדכי יגובש 'צוות בוחר' ,באחריותו
לבחון ולהציע הגדרת תפקיד והיקף משרה ולהמליץ על המועמד המתאים לתפקיד.
ההמלצה תובא לאישור ההנהלה הכלכלית והמזכירות.

 .2ערעור נדיה ברטשניידר על פס"ד בית המשפט השלום
כאמור בפרסומים קודמים הורה בית משפט השלום באשקלון על פינויה של נדיה מדירת הקיבוץ עד ליום
.1.11.09
בהמשך לזכות הערעור הנתונה לה כחוק ערערה נדיה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על פס"ד השלום,
וכן העבירה לבית המשפט בקשה לעיכוב הליכים .במידה ובית המשפט ייענה לפנייתה באשר לעיכוב
ההליכים תוכל נדיה להמשיך ולהתגורר בקיבוץ לפחות עד שיתבררו תוצאות הערעור שהגישה.
המזכירות תמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות בנושא.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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משולחנו של מנהל הקהילה
 .1בריכת שחייה
לפני כשבועיים הסתימה עונת הרחצה בבריכה.
ברצוני להודות לאיציק לוי מפעיל הבריכה וללניר המציל שהפעילו את הבריכה בנועם ובאחריות.
ברכות למתרחצים ולשוחים על שמירת הכללים ועל הערנות לנושאי הבטיחות.
להתראות בשנה הבאה.

 .2אולם ספורט






לאחרונה הסתיימו באולם פעולות תחזוקה ושיפוץ לקראת פתיחת עונת ליגת העל בכדורסל
נשים .תודה ללארי סיגלמן ,חברים מוזמנים להגיע ולהתרשם.
בשבוע שעבר אירחנו באולם הספורט את איגוד הכדורסל בטורניר "גביע ווינר" בכדורסל נשים,
על האירוע ניצחו לארי סיגלמן ונאוה גל שגם קיבלו שבחים ומגן הוקרה ממארגני האירוע.
אוהבי הספורט נהנו מחגיגת כדורסל ואווירה טובה שנמשכה  3ימים .בהפסקות נהנו האוהדים
מהמבורגר ונקניקיות בדוכן של המטבח שהוקם בסמוך לאולם הספורט )תודה לשפרה ,ארז וניב(.
לפני שבוע וכמיטב המסורת החלה עונת "ספורט למשפחה" ,כרגיל בימי שישי ,כולם מוזמנים
לשחק וליהנות.
ביום שני ,26.10.09 ,יתקיים המשחק הביתי ראשון של הפועל תל אביב בליגת העל בכדורסל
נשים ,הפעם נגד אליצור חולון ,מובטחת חווית כדורסל טובה.
הציבור מוזמן.

 .3יבילים
השבוע סיימנו את שלב המדידות הקרקעיות ואת ההכנות לביסוס היסודות .במהלך השבועיים הקרובים
ימוקמו היסודות ומייד לאחר מכן יונפו היבילים למקומם החדש בהתאם לתוכנית ההצבה החדשה.
לאחר ההצבה המחודשת תשלים חברת הארגז את בניית הבתים והכשרתם למגורים.
במקביל יחבר הקיבוץ את המבנים לתשתיות.

 .4בטיחות בכבישים
מחסומים
החל מיום ראשון ,25.10.09 ,יחלו לפעול חמישה מחסומים בכניסות וביציאות מהכבישים הפנימיים.
כל המחסומים נפתחים על ידי הקלון.
המחסום הסמוך לגן שחף יפתח באופן קבוע כל יום בין השעות  ,07.00 – 09.00ובין השעות ,15.00 – 17.00
לצורך כניסת רכבי הורי הגיל הרך )זאת עד גמר בניית מגרש החניה המתוכנן להיבנות בסמיכות לבריכה
הקטנה ליד לגן שחף(.
המחסום הסמוך לביתה של שרית הוניג עדין לא פעיל בשל בעיה באספקת החשמל אליו.

בטיחות בדרכים
בהמשך להחלטת המזכירות בנושא בטיחות בדרכים החלו אתמול עבודות לסימון הכבישים ולהצבת
תמרורים בקיבוץ.
חלק מהעבודה יתבצע בלילות בכדי לצמצם את ההפרעה לחברים.
העבודה צפויה להסתיים בתוך ימים ספורים.

 .5שעוני מים ודודי חשמל
עד כה סיימנו לחבר כ 120 -בתי אב.
העבודות ממשיכות!..
בברכה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________
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עדכון בנושא הקמת גן צומח על גבעת המוזיאון ,בסמוך לחלקת
הקבר הצבאית
החלו העבודות בפועל להקמתו של גן צומח בסמוך לחלקה הצבאית שעל גבעת המוזיאון.
תזכורת להחלטה:
הפרויקט החל כיוזמה של נציגי משפחת השכול ביד מרדכי ,ונמשך בשיתוף פעולה פורה בין יחידת
ההנצחה של משרד הביטחון לבין הקיבוץ .תוכנית הגן והקמתו בפועל אושרו במזכירות בפברואר ) 2009דף
מזכירות מס' .(27.2.09 ,1074
מימון וביצוע הקמת הגן הינם באחריות יחידת ההנצחה של משרד הביטחון .כתנאי לפרויקט התחייב
הקיבוץ לתחזק את הגן לאחר שיוקם.
תוכנית הגן:
 מיקום הגן מדרום ובסמוך לחלקת הקבר הצבאית ,במתחם המעוגל הצחיח )בו צמח בעבר דשא ירוק(.
 תוכן הגן הותאם למשבר משק המים :יכלול חלקת דשא צנועה וסמלית ,שיחים משתרעים חסכניים
במים ,מסלעה ,עצי ארץ ישראל )זית ,אלה ,אשל( ורצועות חצץ/טוף.
ליווי הפרויקט:
באחריות נוי הקיבוץ וצוות היגוי בהרכב ענת רייס )צוות הנצחה( ,שוקי רייזל )מוזיאון( ,אילן מאירי
)מוזיאון( יוסי שחר ועמוס קלרמן )נציגי משפחת השכול( ,יריב קלרמן )קהילה( ואופיר לבנה )מזכירות(.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

סליקה יומית ישירה  -עדכון
שלום רב לכולם,
לאור פניות רבות שקיבלנו מהציבור ,על קושי ובלבול בבדיקת סכומי החיוב במרכול ובחדר האוכל
בשיטת הסליקה השבועית ,בדקנו שוב את הנושא לעומק.
בתום בדיקה מקיפה וסיום ההכנות הדרושות נעבור החל מיום  1.11.09לסליקה יומית במרכול.
משמעות הדבר שסיכום כל יום של קניה במרכול )במידה ובוצעה בו קניה אחת לפחות על ידי הלקוח(
יופיע כשורה בדף החשבון המתקבל מישראכרט.
כמובן שאין שום שינוי לגבי מועד החיוב בחשבון הבנק ,זוהי החלטה של הלקוח.
לאחר חודש ניסיון ,ובהנחה שהכול יזרום ללא תקלות מיוחדות ,נעבור לסליקה יומית גם בחדר האוכל.
בתקווה שפעולה זו תסייע לכולנו לבקר טוב יותר את רכישותינו,
שבת שלום לכולם ,מאירי פרל
__________________________________________________________________________

סוכות – תודות
ברכות חמות לחברי צוות סוכות ,ולרבים שנרתמו וסייעו להפקת מסיבת החג ואירועיו המלבבים.
תודה ולהתראות עם כולכם בשנה הבאה!

מצורפת תודת הצוות לכל המשתתפים:
צוות חג הסוכות :סטיב שכטר ,סיגל ואנונו  -גדיש ,זיו אלדן-הררי ואורה לוי ,מבקשים להודות
לכל הנרתמים לעזרה ,ואלה הם:
על בניית הסוכה – למשה הררי ,לסטיב שכטר ולבן שכטר.
על קישוט הסוכה – לילדים ולהורים שהכינו קישוטים בחסות גבי וולקוביץ' ודינה סטולר.
על עיצוב לוח החג – לדנית לוי ולרחל דביר ,שהיטיבו לקשט ולהכניס לאווירה.
על ההנחיה בערב החג – לרעיה פסי ולמיכל ארדנינג -שעשו זאת בחיוך ובטוב טעם.
על לוגיסטיקת החשמל – ליואל שטיין.
על הכיבוד באירועים השונים – טעים ונעים – לאורה לוי ולענבר.
על מצגת 'שביל ישראל' – לאפרת שני ולאילנית הופמן מורן.
על הריקוד המושקע – לבנות התלתון ולדנה מגיד-מן המופלאה ,שהשקיעו רבות מזמנן בחזרות ובהכנות.
על הגברה ותאורה ללא תקלות  -לצוות ההגברה המסור– לתומר ענבר ולנדב אלדן.
על הדרכה בשביל ישראל  -לאפרת שני שהלהיבה את כולנו.
על הכיבוד בטיול  -למשפחת שכטר – שהשקיעה והפתיעה – יצא "סוף הדרך".
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על כל עזרה בסידור ובחיסול  -לשולה ויאיר ארצי ולכל מי שנשאר קצת אחרי כולם כדי לתת יד.
על נהיגה זהירה ואחראית באוטובוס לטיול – למשה הקל.
על ארגון משחק הקפות לשמחת תורה – לאבישי לבנה ולרונן לבנה.
ולכם ,כל המשתתפים האמיצים ,שתרמתם את זמנכם ,וויתרתם על טלוויזיה ,ובאתם לחגוג יחד את חג
הסוכות ,ועל כך שהחמאתם ופרגנתם על המוצלח ועל שעברתם לסדר היום על הפחות מוצלח...
לכולכם – התודה והברכה.

מאיתנו ,צוות סוכות
__________________________________________________________________________

לסבתא רבא קלרה שקולניק
לסבים הגאים מרים ושאול פופריטקין
ולהורים המאושרים דונה ויאיר
מזל טוב להולדת הנין ,הנכד והבן – אילן !
אח למתן.
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

לסבא הגאה קוצי וויל
ולהורים המאושרים ענת ודוביק
מזל טוב להולדת הנכדה והבת – עמית !
אחות ליותם ,נעם ושניר.
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

שכונה מארחת!!!!
הערב ,יום שישי,23.10.09 ,
כולם מוזמנים להתארח בשכונת 'נווה שקמה'
בתוכנית:
 20.00קפה ועוגה.
 21.00אמיתי מן ושרון לבנון – במופע אלטעזאכן דור 3
להתראות ,ועדת תרבות.

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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