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מבנה ארגוני חדש ליד מרדכי – טיוטה לדיון ציבורי
לחברים שלום,
צוות המבנה הארגוני סיים הכנתה של טיוטת המבנה הארגוני של הקיבוץ.
הצוות פועל מזה כשנה .בתחילת הדיונים ובסיומם פעל הצוות במתכונת הרחבה שלו :מזכירות ,הנהלה
כלכלית ,צוות היגוי שיוך וצמיחה וצוות מש"א ,ובתווך  -באמצעות צוותי משנה מתוכו ,שעיבדו והכינו
חלק מהחומרים שנדונו בפורום הרחב.
א .טיוטת המבנה הארגוני המוצע לקיבוץ מורכבת מארבעה נושאים מרכזיים:
 .1שלד המבנה הארגוני המוצע ליד מרדכי.
 .2עקרונות הפעלת המוסדות המרכזיים של הקיבוץ )קלפי ,שיחת קיבוץ ,מזכירות ,הנהלה כלכלית ,הנהלת
קהילה ,צוות מתאם(.
 .3המלצות לגבי הגדרות תפקיד והיקפי משרה של בעלי תפקידים מרכזיים.
 .4נוהל בחירת בעלי תפקידים מרכזיים ,מנהלי מקומות עבודה ורכזי ועדות מרכזיות )עדכון הנוהל שנוסד
ב.(2004 -
ב .עיקרי הטיוטה המוצעת לדיון ציבורי בנושא המבנה הארגוני:
 .1שלד המבנה הארגוני ממשיך את עיקרון הפרדת המשק מהקהילה .יחד עם זאת המזכירות מהווה את
הוועד המנהל של הקיבוץ לכל דבר ועניין ,תוך אחריותה להפעיל את שיחת הקיבוץ והקלפי לפי הצורך
ו/או הנדרש.
 .2יו"ר כלכלי – מוצע לבחור יו"ר כלכלי לקיבוץ.
 .3הנהלת קהילה – מוצע לייסד הנהלת קהילה ,באחריותה יופקד הניהול השוטף של הקהילה וישום
המדיניות החברתית -קהילתית כפי שתוגדר מעת לעת על ידי המזכירות  /שיחה וקלפי.
)הנהלת קהילה מבטלת את הצורך בהפעלת צוות היישום .עם ייסודה של הנהלת הקהילה יסיים צוות
היישום את תפקידו ויבוטל רשמית(.
 .4ועדות הקיבוץ סווגו לשתי קטגוריות :ועדות ציבוריות הפועלות ישירות מטעם המזכירות ,וועדות
מקצועיות המופעלות על ידי הנהלת הקהילה.
 .5יצירת ממשקי תאום וסנכרון בין פעולות המשק והקהילה – באמצעות צוות מתאם המשמש גם
כהנהלת הקיבוץ ,ובאמצעות ממשקי תיאום ושרותי רוחב כגון תכנון ,מש"א ,ניהול כספים ומערכות מידע.
 .6יצירת הגדרות מעודכנות להפעלת המוסדות המרכזיים של הקיבוץ ,לרבות רענון הגדרת עקרונות
ההפעלה של שיחת הקיבוץ וערעורים על החלטות שיחה  /קלפי.
 .7ניסוח הגדרות והיקפי משרה לתפקידים מרכזיים בקיבוץ:
מזכיר – מומלץ להגדיר תפקיד בהיקף של חצי משרה )לא כולל ניהול פרויקט שיוך וצמיחה(.
מנהל קהילה – מומלץ להגדיר תפקיד בהיקף של חצי משרה )לא כולל ניהול פרויקט תשתיות(.
יו"ר הנהלה כלכלית – מומלץ לבחור יו"ר כלכלי .ההנהלה עסקית תבחן אפיון היו"ר והיקף משרתו.
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מרכז משק )מנהל עסקים( – לאחר בחירת יו"ר כלכלי ,יצטרף היו"ר הכלכלי לצוות היקפי המשרות ,יחד
יגבשו המלצה להיקף משרת מנהל העסקים )הפעולה תתואם עם מנהל העסקים(.
מנהל מש"א :מומלץ להגדיר היקף משרה של יומיים בשבוע.
הגדרות התפקיד והיקפי המשרות עשויים להשתנות בהתאם לצרכים או לנסיבות .צוותי המכרז ו/או
ההנהלות הרלוונטיות רשאיות להמליץ לקיבוץ על שינויים בהגדרות התפקיד ו/או בהיקפי המשרות.
 .8רענון נוהל בחירת בעלי תפקידים מרכזיים ,מנהלי מקומות עבודה ורכזי ועדות מרכזיות :הגדרות אורך
קדנציה ושיטת הבחירה:
בעלי תפקידים מרכזיים) :מזכיר ,מנהל קהילה ,יו"ר הנהלה כלכלית ,מרכז משק ומנהל מש"א( ייבחרו
בקלפי כנהוג היום ,מוצע כי אורך הקדנציה יגדל מ 3 -ל 4 -שנים )לקדנציה שלישית והלאה ניתן להיבחר
ברוב של  2/3מהמצביעים בעד ונגד(.
מנהלי מקומות עבודה :תוגדר קדנציה של  5שנים .תהליך הבחירה והמינוי :פתיחת מכרז ,מינוי צוות
ממליץ להנהלות רלוונטיות )הנהלת קהילה ,ועדה כלכלית( ואישור ההמלצה והמינוי בפועל בהנהלות
הרלוונטיות )הנהלת קהילה ,ועדה כלכלית(.
רכזי ועדות מרכזיות )עבודה בשכר( ורכזי ועדות התנדבויות :תוגדר קדנציה של  4שנים .תהליך הבחירה
והמינוי :פתיחת מכרז ,מינוי צוות ממליץ להנהלות רלוונטיות )מזכירות ,הנהלת קהילה ,ועדה כלכלית(
ואישור ההמלצה והמינוי בפועל בהנהלות הרלוונטיות )מזכירות ,הנהלת קהילה ,ועדה כלכלית(.
ג .הטיוטה המלאה ,המפרטת את המבנה הארגוני המוצע ליד מרדכי ,נשלחה היום כקובץ PowerPoint
בדוא"ל חברים.
המעוניינים לקבל עותק מודפס בתא הדואר מוזמנים לפנות לשלוית קראוס.
ד .טיוטת המבנה הארגוני תובא לעיון ולדיון חברים בשיחת קיבוץ ולאישור הקלפי.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

חג הקיבוץ – ברכות ותודות
תודה גדולה וחמה לכל חברי צוות חג הקיבוץ –
אלון דגן ,חנה שני ,אסנת ענבר ,ענת רייס ,רחל אשחר ,יוכבד מירב ,עמוס קלרמן ,גליה בלעיש ,עליזה ויס,
דני כרמי ,אחאי קורן ונעם דרור -
על היוזמה ,העשייה והארגון המופתי של חג הקיבוץ ה 68 -ליד מרדכי.
תודה גדולה וחמה לכל החברים שנרתמו והשקיעו מזמנם וממרצם להעשרת והצלחת ערב החג:
לאחאי קורן – על הניהול האומנותי של הערב וקטעי הקישור.
לאורי לבנה – על ההנחיה וההתגייסות בדקה ה...90 -
לחנה מורג – על הפקת מצעד דגלי הקבוצות ,ולכל נושאי הדגלים – הייתם מקסימים.
לנחמה מן – על הליווי המוסיקאלי.
ליואל שטיין – על הצילומים .לגיא ברוך – על עריכת הסרט.
לדוד שני – על הקמת הבמה .לדני כרמי – על המצגת ועיצוב הבמה.
לעמוס קלרמן – על עיצוב וגרפיקת דגלי הקבוצות.
לגלי רוזנברג – על מודעת החג .לדליה טל – על סידורי הפרחים.
לנדב אלדן ותומר ענבר – על התאורה והסיוע לחברת ההגברה.
לשפרה שכטר ,גבי וולקוביץ ולצוות המטבח – על הכיבוד הטעים.
לנערי מוסד הבית – על העזרה בסידור אולם חדר האוכל.
ותודה גדולה וחמה לכל החברים ,הבנים והילדים שהשתתפו בהופעות לכל אורך הערב – תרמתם בגדול
להצלחת הערב הנפלא.
ולכל מי שסייע וטרח להרמת החג המוצלח!!

יישר כוח לכולכם!!
עם הפנים קדימה לתכנון שנת ה 70 -לקיבוץ!!....
__________________________________________________________________________
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חנוכת יד הזיכרון לגרשון דובנבוים ולמבצע פינוי הילדים
בתש"ח – ברכות ותודות
תודות וברכות חמות לגדעון סגל ,קוצי ויל ודובי שטרנברג – על יוזמתכם המבורכת והראויה לתכנן
ולהקים את יד הזיכרון לגרשון דובנבוים )דבמבם( ולמבצע פינוי הילדים בתש"ח ,ועל הגשמתה הלכה
למעשה בידיכם ובכוחותיכם.
תודה גדולה וחמה גם לכל מי שסייע לכם בהקמת יד הזיכרון ,מהקיבוץ ומחוצה לו.
תודות וברכות לרבים שסייעו בהפקת אירוע חנוכת יד הזיכרון:
לורד בר סמך ,ענת רייס ,חנה שני ואופיר לבנה – על הפקת הטקס ומסכת התכנים המלווה.
למוניו ברנדויין ז"ל ולאילן מאירי – על תחקיר רב שנים שסייע לשמר ולטפח את מורשת הקרב של גרשון
דובנבוים ולוחמי הפלמ"ח ושל מבצע פינוי הילדים.
לאורי לבנה – על ההנחיה.
להדס ניר ,עדו מן ,ארנת ואריה מורג – על הנגינה והשירה.
ליואל שטיין  -על צילום האירוע וצילום הסרט של הילדים המפונים ,ולערן אבני מקיבוץ בארי  -על
עריכתו.
לטובה פרידמן – על עיצוב ועריכת חוברת הזיכרון.
למרים כורם – על עיצוב ועריכת מצגת התמונות.
לילדי הקיבוץ ,בני הדור השני – על ששיתפו אותנו בסיפורם האישי...
לפז רייזל ,נדב אלדן ,גדעון סגל ,שלומית ושוקי רייזל ,ונערי הקיבוץ – על התמיכה הלוגיסטית והטכנית
לקיום האירוע.
לשפרה שכטר וצוות המטבח של יד מרדכי – על שרות קייטרינג מצוין וטעים.
ולצוות חג הקיבוץ – על החסות ,הרוח הגבית והתמיכה הלוגיסטית.
אתר הזיכרון לגרשון דובנבוים )דבמבם( ולמבצע פינוי הילדים בתש"ח ,הופך מהיום לנדבך חשוב ומרגש
בזיכרון הקיבוצי שלנו ,בביתנו ,יד מרדכי ,ומצטרף בגאווה לאתרי התיירות וההנצחה שלנו ,המספרים את
סיפור תקומת הקיבוץ.
--------------------------------------

תגובות לאירוע חנוכת יד הזיכרון לגרשון דובנבוים ולמבצע פינוי הילדים בתש"ח
לענת )רייס( שלום
חווינו היום אירוע מרשים ,מרגש ומשמעותי ביותר בחיינו.
אנא הודי בשמי ובשם משפחתי לכל העוסקים במלאכה.
אין ספק כי לאחר אירוע כזה ,הקשר בין משפחת דובנבוים המקורית ומשפחתי שלי האישית לבין
קבוץ יד מרדכי התהדק וקיבל חשיבות מיוחדת במינה.
ושוב ,רוב תודות על הכול!
ליאורה גילדר ,אחייניתו של גרשון דובנבוים.
שלום לכן ענת וורד
אני כותבת והדמעות זולגות מעייני...
החוויה לה היינו שותפים ,בזכות כל אלה שעשו למען האירוע היום ,גואה ועולה שוב ושוב.
הכול היה כל כך מרגש ,כל כך מיוחד ,כל כך אישי ואין לי מילים להודות.
הצטערתי שאף אחד מבניי לא היה עימנו ,עם רני ואיתי ,אבל נספר להם ואני בטוחה שכל אחד מהם,
עם משפחתו ,יבוא בזמנו לחוות משהו מהעבר שלי.
תודה מיוחדת יש לי לגדעון ,לקוצי ולדובי על הרעיון ועל מימושו.
ברור שללא קהילה תומכת ,ללא השקעת משאבים וללא היחד הקיבוצי והחברי ,הרעיון לא היה הופך
לממש.
תודה ענקית לכולם,
בברכה ,רבקה לנדבר רובינשטיין
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סופ"ש שהוא מתנת אלוה ממעל
בוער בעצמותיי ,כן ,בוער בעצמותיי וקצרה רוחי להמתין להוצאת דף הקשר המקומי .בוער בעצמותיי
לצעוק :תודה!
תודה לאנשים רבים שגרמו לנשמתי להתרחב עד כלות .לכם אני אסירת תודה.
זו הפעם הראשונה שאני אסירת תודה גם להוריי ,שבחרו לעזוב הכול בחו"ל למען להמשיך את חייהם
כאן ביד מרדכי.
היום הבנתי טוב יותר ,מדוע אני כאן עד עכשיו.
היום ראיתי פעם נוספת מה יש במקום הזה שהוא אחוז כל כך חזק לאדמה הזאת ,לנוף הזה ולאנשים
האלה ,שיחד יצרו סיפור חיים עמוק ,אמיתי ,שמח ועצוב בו זמנית.
והלב מתרחב עוד ועוד ,ודמעות של התרגשות אדירה זולגות ללא שליטה.
כמה גאווה אנושית ,פשוטה ומאופקת מכיל המקום הזה וכמה נעים זה להרגיש אחד מזה.
לרגעים נזכרתי בקושי שלי כאם לתינוק ,כשהשארתי אותו לישון בלילה בבית התינוקות .אך מה זה
לעומת מסירת הילדים באותו ליל הפינוי ,להיפרד מהם בתחושה שלא יפגשו עוד.
כמה אנושיות נדרשה כדי לשמור על קשר עם הלוחמים הצעירים ומשפחותיהם שהצטרפו וחברו לגורל
משותף.
אני אסירת תודה למי שחשב ,יזם והוציא אל הפועל את מפגש הזיכרון הכול כך מרגש ומרומם רוח.
המושג" :בזכותם" – קיבל מימד אנושי כל כך מוחשי ,שגרם לי לסלוח ,ותחושת חמלה הציפה אותי
לכל מה שנראה ביום יום כבלתי מושלם.
עבורי ,מסיבת חג הקיבוץ והשבת שלאחריה ,היו סוג של מתנה אלוהית ,כי "אין דברים כאלה".
לא נותר לי יותר מאשר להסיר את כובעי )לו היה לי( ולהודות שוב ושוב על החוויה החד פעמית שיצרו
אותה חברים רבים ,מהלב ומהנשמה.
בהערכה רבה  -חנה
מורג_
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

גלישה באינטרנט לתקציב אישי
מערכת המידע שמחה לבשר כי בעקבות הכנסת התוכנה החדשה ,יש אפשרות לכל חבר לגלוש באמצעות
האינטרנט לתוך גיליון התקציב האישי ,לשוטט בו ולקבל כל מידע המצוי בו.
כל מה שצריך הוא מחשב ,חיבור לאינטרנט וידע בסיסי בגלישה.
להלן מספר נקודות:
 .1ניהול המערכת בידיו הנאמנות של גי ארדנינג .בכל עניין טכני )גלישה וכו'( יש לפנות אך ורק
אליו .הכניסה היא דרך דפדפן האינטרנט .כתובת האתר תימסר למי שיבקש על ידי גי ארדנינג.
 .2הגלישה תהיה באמצעות "שם משתמש" וסיסמה.
 .3שם משתמש –  4ספרות של מספר התקציב האישי .אם יש  3ספרות  -יש להוסיף " "0מקדימה.
לדוגמא.0208 :
 .4סיסמה  -יש לפנות טלפונית לגי ולקבל סיסמה .בהמשך ניתן יהיה גם להחליף סיסמה )גם
באמצעות גי(.
 .5לתקציב אישי ניתן להיכנס כל הזמן .מידע סופי לגבי חודש מסוים יהיה זמין רק עם סגירת
החודש וקבלת תדפיס תקציב אישי )לדוא"ל  /תא דואר( של אותו חודש .לדוגמא :המידע הנמצא
כרגע באתר סופי לגבי החודשים עד אוקטובר .המידע על נובמבר זמני ויתעדכן כל הזמן עד
לסגירת החודש.
 .6כל אחד יכול לצפות בחשבונו בלבד.
 .7כל מידע ,לאחר שנקלט במערכת תקציב אישי בהנה"ח – יהיה זמין מיידית גם באתר.
 .8חשוב  -אין אפשרות לשנות נתון או "להשפיע" בדרך כלשהי דרך האתר .כל מה שבו הוא למידע
בלבד .מומלץ לא לחשוש ,להיכנס ,לשוטט ולנסות .תגלו שהמידע מעניין ,זמין ולא תמיד היה
ידוע לכם קודם .ניתן לצפות דרך האתר גם בפירוטים וגרפים על חשבונות החשמל והמים,
התפלגות הוצאות משפחה ועוד מידע ויזואלי.
 .9חשוב – אפשר לשמור את הנתונים מתוך האתר לקובץ אקסל ) (XLSומשם למחשב האישי.
 .10לתשומת לב – פניות לברורים על נתונים ,יש לפנות כבעבר לזהבה קלרמן בהנה"ח ולא לפני
שהחודש נסגר.
בברכה ושבת שלום,
מוטי ברנדס
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חנוכה  ,חנוכה  -חג יפה כל כך .....
סדר אירועי החג –
יום חמישי  22.12מהשעה  , 18:30ארוחת ערב  ,טקס הדלקת נרות ו פעילות
לילדים .
יום שבת  24.12מצעד לפידים  .מתכנסים ב כיכר המוזיאון ב שעה . 17:00
יום שלישי  27.12צעדה בשמורה וארוחת ערב ב סיומה  .פעילות משחקי
חשיבה לכל המשפחה .
__________________________________________________________________________

מכרז לוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות(

המכרז
פתוח עד
16/12/11

לחברים שלום,
בהמשך לפרסומים קודמים – נותר שבוע לסגירת המכרז המוארך
לחברות בוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות(.
ניתן להציג מועמדות עד ליום .16/12/11
ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי ציבור שיכהנו כחברים,
בוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות( ,החל מינואר  ,2012לקדנציה חדשה בת  3שנים.
חברים המעוניינים להציג מועמדותם ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם(
מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!

נמסר על ידי זהבה קלרמן,
בשם ועדת מינויים
__________________________________________________________________________

לעופר שחר
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לשרה גבריאלוביץ
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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