קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1230
14.12.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע  * :חג הקיבו

טיול קיבו
יתקיי בסופ"ש
4 5/1/13
ההרשמות תלויות על
לוח המודעות בחד"א
מהרו להירש ...
ו.תרבות

*דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה....................................................................................
חג הקיבוץ ה69 -
חברים – בנים – נקלטים  -תושבים –– אורחים –
שלום לכולכם
בעוד שבוע...
נחגוג כולנו יום הולדת  69לקיבוץ
יום שישי  21/12/12בשעה  21:15בחד"א
כולם מוזמנים!!!
להתראות ...צוות החג

מסיבת סוף השנה.......

פרטים בהמשך .....הצוות המארגן

מועדון החברים
במסגרת מועדון החברים נערוך ביום שליש הקרוב – 18/12
טיול לנמל אשדוד
13:
הטיול ייצא בשעה 13:45
המעוניינים מוזמנים להירשם בדף שעל לוח המודעות בחדר האוכל.
חברים ,בנים ,נקלטים ותושבים ,כולכם מוזמנים!
צוות המועדון

1

דו"ח מישיבת המזכירות מתארי 9/12/12
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרי ,#אורלי סיגלמ ,#גיל דגני ,אילו #פרידמ ,#גיורא אתר ,רונ #לבנה,
אית #ציו ,#אלו #דג ,#יריב קלרמ ,#אופיר לבנה.

הארכת קדנציה  /סיו תפקיד של בעלי תפקידי מרכזיי – מזכיר ,מנהל קהילה ומרכז משק –
לקראת שיחת קיבו וקלפי
רקע
במהל החודשי האחרוני פעלו שני צוותי ממליצי שוני  ,אחד טיפל במכרז לתפקידי מזכיר ומנהל
קהילה ,והשני טיפל במכרז לתפקיד ריכוז המשק.
הצוותי רוכזו על ידי אלו #דג.#
המלצות הצוותי הובאו לדיוני נפרדי בהנהלה הכלכלית )ריכוז משק( ובהנהלת הקהילה והמזכירות
)מזכיר ומנהל קהילה( ,וכעת הובאו לדיו #מסכ במזכירות טר העלאת לשיחה ולקלפי.

 .1משרת מרכז המשק
השתת בדיו :#דני ברט – יו"ר כלכלי

א .פתיחה
הצוות הממלי שמנה את :דני ברט ,גדי רינת ,אורלי סיגלמ ,#גיורא אתר ,חנה מורג ,ניצ #ישראלי ואלו#
דג) #מרכז( המלי להנהלה הכלכלית על דודי דורו #כמרכז משק של יד מרדכי לשנה אחת נוספת )דודי
אמור לסיי  5שנות כהונה במר  ,2013הכוונה שימשי בתפקידו עד מר .(2014
ההנהלה הכלכלית דנה בהרחבה בהמלצת הצוות וברוב קולות הביעה תמיכתה במהל .
היוזמה להמלצה הועלתה בדיוני הצוות הממלי וההנהלה הכלכלית על ידי דני ברט.
להל #הנימוקי העיקריי כפי שהועלו על ידי דני בישיבה הנוכחית:
שנת  2013מסתמנת כשנה מלאת אתגרי בתחו המשקי של הקיבו .
ההשלכות לכ חשובות במישור העסקי וביכולת המשק לעמוד בהתחייבויותיו להעברות כספי לקהילה
)פנסיה ,פרויקטי קהילתיי ועוד(.
נושאי מרכזיי :
 .1שירותי האבקה – ייצוב המערכת ובניית צעדי ראשוני ע החברה הבלגית שנכנסה זה עתה
כשותפה פעילה בחברה המשותפת .חיוניותו של דודי דורו #כיו"ר החברה הינה קריטית בנקודת
זמ #זו ,להמש בניית מערכת האמו ,#למיסוד עבודת הדירקטוריו #המשות ולמימוש מיידי
ומקצועי של הפוטנציאל העסקי הגלו בשותפות החדשה.
 .2פיתוח צומת יד מרדכי – כבר מספר שני שדודי מוביל את ההתקדמות העסקית של פיתוח
הצומת .בקיאותו בפרטי )רגולציה ,ועדות תכנו #ארציות ,מינהל מקרקעי ישראל ,שמאות ,מתווה
עסקי ,מתווה והסכ משפטי ,תוכניות פיתוח ועוד( ,והיכרותו את הנפשות הפועלות ,הכוללות
את היז מצד אחד ,ואת משפחת חמואל וחברת סונול מהצד השני – הינ קריטיי לחתירה
לחתימת החוזה ע היז בשנה הקרובה.
 .3מכוורת שטראוס יד מרדכי – החברה המשותפת נמצאת בנקודת החלטה משמעותית הנעה בי#
ערוצי צמיחה חדשי לבי #אלטרנטיבות אחרות פחות טובות .ניסיונו והשפעתו של דודי
בדירקטוריו #המשות  ,כמו ג קשריו ההדוקי ע אנשי שטראוס והכרות ע הענ – חשובי
להכרעות הצפויות להתקבל בתחו בשנה זו.
כסיכו לדבריו הדגיש דני את הדברי הבאי :
שלושת הנושאי הנ"ל נמצאי בנקודות רגישות טרו פריצה או הכרעה בתקופה הקרובה ,לפיכ לא
מומל להחלי את דודי כעת אלא רק בעוד כשנה.
הובלתו של דודי את הנושאי הנ"ל לתקופה של שנה נוספת קריטית להשגת התוצאות הרצויות.
קדנציה בת  6שני אינה נחשבת ארוכה בתחומי הניהול העסקי ,מה עוד שאורכה של קדנציה אינו
הפרמטר החשוב ,אלא חיוניות האד הממלא אותה נכו #לתקופת זמ #ספציפית ולמטרותיה.
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ב .עיקרי הדיו #במזכירות
§
§

§
§

תמיכה במהל תתרו לחיזוק מגמת שילוב הכוחות של דני ברט ודודי דורו #כמובילי התחו
העסקי ביד מרדכי ומכא #למימוש והשגת מטרות המשק לשנת .2013
תקופת הזמ #בה דודי ימשי בתפקידו תאפשר ליו"ר הכלכלי  .דני ברט להמשי ולהכיר את
המערכת העסקית לעומקה ובמקביל תאפשר למערכת להתכונ #כראוי לחילופי גברי בעוד כשנה,
קרי איתור מועמדי פנימיי מבית ,הכרות ולמידה הדדיי  ,בחינה ובחירה ,יצירת מסלול מתוכנ#
ומסודר לתפקיד.
קביעת אור קדנציות מחד ,והאפשרות )התקנית( להאריכ #מאיד – מאפשרות להתמודד היטב
ע המתח הטבעי שבי #רענו) #החלפה( לבי #המשכיות בתפקיד )בחירה ומנדט מחודשי (.
לצד תמיכת המזכירות בהארכת הקדנציה של דודי לס  6שני  ,יש לזכור שהגישה לחילופי גברי
בתחילת שנת  2013לגיטימית א היא.

ג .סיכו
 .1בתו דיו #רחב הצטרפה המזכירות להמלצת הצוות הממלי ולהמלצת ההנהלה הכלכלית לפנות
לדודי בבקשה להשלי שנה נוספת בתפקידו כמרכז משק עד סו חודש מר .2014
 .2המלצת הצוות וההנהלות תואמת את המבנה הארגוני החדש של יד מרדכי לפיו "נית #להמלי על
הארכת כהונה לחלקי קדנציה".
 .3ההמלצה להארכת כהונה של דודי דורו #כמרכז משק עד מר  2014תובא לדיו #בשיחת הקיבו
ולבחירה בקלפי.

 .2משרת מזכיר ומנהל קהילה
א .משרת מזכיר
לחברי שלו ,
ברשותכ  ,את החלק הראשו #של סיכו
לציבור.

סעי זה בחרתי לרשו

בגו ראשו ,#כהודעה אישית ממני

לציבור יד מרדכי שלו ,
ע סיו תקופת הקדנציה השנייה שלי כמזכיר התחלתי לחשוב על אופציה להתמודדות לתקופת כהונה
נוספת.
ההתלבטות התמקדה במש הזמ #הרצוי והנכו #שיאפשר השלמת משימות מוגדרות מראש ,לתקופה של
שנה עד שנתיי קדימה ,בתחומי שוני כגו #תהלי אשרור חוברת השינוי ,תיקו #תקנו #הקיבו
בהתאמה ,פרויקט שיו וצמיחה ,ועוד.
על א התוכניות הנ"ל ,ולמרות תחושת מחויבות פנימית שהנחתה אותי להמשי ולשרת את הציבור
לתקופה נוספת במטרה להשלי מספר משימות אסטרטגיות פתוחות – החלטתי בשבועות האחרוני
לסיי את תפקידי כמזכיר הקיבו מבלי להציג מועמדותי לתקופת כהונה נוספת.
מוטיב עיקרי בהחלטתי נובע מהבנה ומצור שלי להתמקד בהשגת שיפור משמעותי בתהלי החלמתי
ממחלת מעיי כרונית המלווה אותי בשני האחרונות.
ברצוני להודות לעמיתיי בהנהלת הקיבו  ,לחברי הצוות הממלי ולחברי המזכירות על הבנת ותמיכת
בי ובהחלטתי על סיו התפקיד.
ברצוני לציי #שכל עוד אקבל מנדט ממוסדות הקיבו  ,אמשי להוביל את פרויקט הקליטה הנוכחי בכל
היקפו ועד השגת כלל מטרותיו ,ג לאחר סיו תפקידי בפועל כמזכיר.
בברכה לכול ,
אופיר
עיקרי הדיו #וסיכו
 .1חברי המזכירות קיבלו בהבנה ובתמיכה מלאה את הודעתו של אופיר.
 .2מוב #מאליו שאופיר ימשי בתפקידו ובמשימותיו עד החלפתו בפועל על ידי בעל/ת התפקיד הבא.
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.3
.4

.5
.6

סיכו התקופה ייער בהמש בשלב מאוחר יותר.
סוגיה מרכזית שעלתה בדיו :#מהי מידת החשיבות לבחירת מזכיר/ת קיבו מבית? מהי מידת
המאמצי שיש להקדיש לאיתור מועמדי פנימיי לתפקיד? הא בהכרח מועמד פנימי עדי על
מועמד חיצוני? הא לגיטימי לפתוח מכרז חיצוני במקביל למכרז הפנימי?
מרבית חברי המזכירות ציינו שיש לעשות כל מאמ לאיתור מועמדי פנימיי מבית בהנחה
שמתאימי למילוי התפקיד.
הצוות הממלי יחדש בהקד את פתיחת המכרז לתפקיד מזכיר הקיבו .
בהתא להוראות המבנה הארגוני החדש של הקיבו  ,בסמכותו של הצוות לשקול פרסו מכרז
חיצוני במקביל למכרז הפנימי.
חברי המעונייני להביע דעת לגבי סוגיות הסיכו מוזמני לפנות לכל אחד מחברי הצוות
הממלי  :אלו #דג) #מרכז( ,מאיר יצחק ,עופרה הלפרי ,#ליר #ינאי מור ,#נעמי כה ,#רעיה פסי וגיל
דגני.

ב .משרת מנהל קהילה
הצוות הממלי המונה את אלו #דג) #מרכז( ,מאיר יצחק ,עופרה הלפרי ,#ליר #ינאי מור ,#נעמי כה ,#רעיה
פסי וגיל דגני – ממלי למזכירות ,לשיחת הקיבו ולקלפי לבחור ביריב קלרמ #למנהל קהילה לתקופה של
שנה נוספת.
מסגרת הזמ #הוגדרה במשות על ידי יריב והצוות ,ולמעשה משקללת את רצונו של יריב להמשי ולתרו
למערכת ניהול הקהילה והקיבו לתקופה נוספת ,א ג את כוונתו לשקול התמודדות על תפקיד מרכז
המשק כשזה יתפנה בהערכה בעוד כשנה.
המזכירות מברכת את יריב על נכונותו להתמודד לתפקיד מנהל הקהילה לתקופה נוספת ומצטרפת בכ
להמלצת הצוות הממלי .

נקודות עיקריות לתמיכה בהמלצה כפי שעלו בדיוני הצוות הממלי ובמזכירות:
.1
.2
.3
.4
.5

ליריב ניסיו #רב והצלחות בניהול הקהילה וענפיה )שירות ועסקי (.
יש חשיבות שיריב ימשי לנהל את תחו פיתוח ושדרוג התשתיות בקיבו  .בשנה הקרובה צפויה
התקדמות משמעותית וחתירה לסיו של פרויקט שדרוג תשתית המי  ,החשמל והמדרכות בחלק
הצפוני של הקיבו .
בחינתו של יריב לשקול התמודדות עתידית לתפקיד מרכז המשק לגיטימית.
ע הודעתו של אופיר על סיו תפקידו מקבלת המלצת הצוות והמזכירות משנה תוק  ,שכ#
יכולותיו וניסיונו של יריב יסייעו למזכיר/ה הבא/ה להיכנס לתפקידו/ה באופ #מיטיבי בשנתו/ה
הראשונה.
בחירתו של יריב לשנה נוספת בתפקידו הנוכחי תאפשר החלפה מדורגת על ציר הזמ #של תפקידי
מזכיר ומנהל קהילה .מדובר באלמנט משמעותי וחשוב שיתרו ליציבות הנהגת הקיבו ולהובלתו
בצורה בוטחת ליעדיו הבאי .

סיכו
 .1המזכירות מצטרפת להמלצת הצוות הממלי לבחור ביריב לשנה נוספת בתפקידו כמנהל קהילה
עד סו שנת .2013
 .2המלצת הצוות וההנהלות תואמת את המבנה הארגוני החדש של יד מרדכי לפיו "נית #להמלי על
הארכת כהונה לחלקי קדנציה".
 .3ההמלצה להארכת כהונה של יריב קלרמ #כמנהל קהילה עד סו שנת  2013תובא לדיו #בשיחת
הקיבו ולבחירה בקלפי.
............................................................................עד כא #מישיבת המזכירות........................

תודות על ארגו #הקלפי ליו הבחירות לראשות המועצה
תודה וברכה לישראל סטולר ,יוסקה סטולר ,משה הקל ,חיי מזר ,שפרה שכטר ,יואל שטיי #ולימור לבנה
– על הסיוע בהכנת חדרי אול הספורט ליו הבחירות לראשות המועצה בהתא לדרישות הטכניות של
ועדת הבחירות מטע משרד הפני הממשלתי.
יישר כוח ולהתראות בבחירות הבאות...
___________________________________________________________________________
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צוות בני צעירי .

I LOVE YM

שלו לכול ,
מצאנו לנכו #לכתוב ולספר על פעילות צוות בני צעירי בתקופה האחרונה .רבי שואלי אותנו מה
הנושא ,והנה משהתגבשנו הגיעה העת לשת את כול .
הצוות עסק במש כמה חודשי בגיבוש הרעיונות שיהוו את מסגרת העשייה של בני הקיבו ובסיומו
הוצגו התוצרי לבני בכנס שנער ב 9.11 .אותו חתמנו בערב שירה ב"שמר".
בהמש הוקמו מספר צוותי שמטרת לתכנ #ולפעול בתחומי שוני הקשורי לבני הקיבו בשיתו
פעולה ע מוסדות הקיבו .
הנושאי בה עוסקי הצוותי ה עזרה ותמיכה בחיילי וש"ש ,שמירה על קשר ע הבני ועזרה
בקישור למוסדות הקיבו  ,יצירת פעולות הווי לבני ולחברי וריכוז כל נושא שיכול להשפיע על שילוב
הבני בקהילה.
השיחות הממושכות ע הבני חשפו את המכנה המשות לכול  ,והוא שכול אוהבי ואוהבות את
הקיבו  .תובנה זו עיצבה את הסיסמא והלוגו שבחרנו  . I LOVE YM .בפשטותו ונכונותו מסביר הלוגו
את מקור העשייה.
להל #עיקרי הדברי :
השינוי העיקרי לו אנו מייחלי הוא שכמה שיותר מבני הקיבו יחזרו לגור בקיבו מרצונ  ,ישתלבו בחיי
הקהילה כחברי פעילי ומשפיעי לצד הוריה החברי הוותיקי  .אנחנו מאמיני שעתיד הקיבו ,
אופיו ,שימור "הסיפור הקיבוצי" והצלחתו החברתית והכלכלית טמונה בהצלחתו לקרב אליו את הבני ,
לתת בה אמו ,#לשלב ולאפשר לה בבוא העת לקחת את ההובלה בתחומי השוני .
אנחנו מאמיני באנשי צעירי בכלל ובבני קיבו יד מרדכי בפרט! חזרת של הבני הביתה
והשתלבות בחיי הקיבו תביא איתה רוח חדשה ,רעיונות חדשי וכוחות חדשי  ,שרק ה יאפשרו
לקיבו להתמודד ע האתגרי שבפתח ולהפו לקיבו מצליח בכל ההיבטי ג בעתיד לבוא.
הבני ה חלק בלתי נפרד מהקיבו  ,ובשני האחרונות עוברי את השינויי יחד ע הוריה  .הבני ה
לא רק בני להוריה אלא ג בניו של הקיבו  ,ככאלה ,האחריות על חזרת מוטלת בחלקה הגדול על
הקיבו  .כארגו #על הקיבו להאמי #בבני  ,להשקיע משאבי  ,לבסס הווי המתאי ג לאוכלוסיה
הצעירה ,לשלב אות בעשייה ולשלב אות בענפי השוני ככל הנית.#
אנו חושבי שיש לתעד את הבני באכלוס הקיבו באופ #מעשי ואקטיבי לא רק כחברי אלא ג
כתושבי  .כל ב #שחוזר לקיבו אנו רואי כהצלחה ועלינו לשלבו בצורה המיטבית בקהילה.
אנו מודעי לתהליכי הכלכלי והחברתיי הניצבי כיו בפני חברי הקיבו )שה הורינו( ואיננו
ממעטי מחשיבות א לא במעט .יחד ע זאת סבורי אנו שעלינו להביט שני קדימה ולחשוב מי יהיו
חברי הקיבו בעתיד ומה יהיה אופיו ,ובנושא זה אל לנו לקפוא על השמרי ואסור שנאבד א לא דור
אחד בהמתנה .אנו מאמיני שכל חבר קיבו ישמח לראות את בניו מתגוררי ביד מרדכי ,מגדלי
משפחה והופכי לחברי פעילי ומשפיעי בקהילה.
מתו הבנת חשיבות הנושא והאחריות המוטלת על כתפינו כבני לקחנו על עצמנו להתחיל את התהלי
בעצמנו ,להשתלב בתהליכי השוני ולהשפיע ככל שנית #כדי ליצור חיי קהילה טובי יותר למע #כול .
אנו עושי רבות להצלחתו של התהלי על מנת לוודא שהקיבו ימצא את הדור לו הוא מייחל.
אנו מקווי ומאמיני כי תמצאו את הדברי חשובי ונכוני  ,שהרי בלא תמיכת ההורי והחברי ,
יישארו הדברי כרעיונות על הד ותו לא .ללא עזרתכ ותמיכת יהיו הקשיי קשי שבעתיי .
מודעי אנו לאתגרי היומיו  ,לסייגי וללבטי א מאמיני ברוח האד וביכולתה לשנות .בל נפחד
מהכישלו #ונאמר כבר ניסינו .בל נהיה מנוצחי בלי קרב .שהרי כולנו אוהבי את יד מרדכי.
נשמח לשמוע את תגובותיכ והערותיכ  ,לקבל משוב ולענות על שאלות באופ #אישי או במייל.
בברכת חג שמח,
צוות בני צעיר  .שרו #לבנו ,#עינב הלפרי #סנקר ,פז רייזל ,דור הררי ,עיד #הררי ,לביא כרמי ,ג'יסלה ניב,
לירז ארדנינג ,אפרת שני ,עדי פרחמנקו ,שאולי סנקר.
מייל הקבוצהi.love.ym.2012@gmail.com :
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הנהלת קר #המילואי של הקיבו – עדכו#
ע תחילת עבודתה בקיבו כמנהלת חשבונות ראשית ביקשה צביה סגל לפרוש מחברותה בהנהלת קר#
המילואי של הקיבו  .הבקשה תואמת הלי תקי ,#שכ #מתוק תפקידה תנהל צביה בי #השאר את חשבו#
קר #המילואי של הקיבו ולכ #לא תוכל לשמש ג כחברה בהנהלת קר #זו.
בהתא לנוהלי יד מרדכי יצטר אליהו שח להנהלת הקר #כחבר מ #המניי) #כאשר מתפנה מקו של חבר
הנהלה  /וועדה ,שהינו נציג ציבור ,תו תקופת כהונת אותה הנהלה  /ועדה ,יבוא במקומו המועמד אשר
קיבל את המספר הגדול ביותר של הקולות בבחירות בקלפי ,ללא צור בהצבעה נוספת ,א הצביעו בעדו
לא פחות מ 10% .מכלל בעלי זכות הבחירה(.
תזכורת כללית :קר #המילואי צוברת ומנהלת כספי בתחומי שוני  :קר #לבעלי צרכי מיוחדי  ,קר#
לעזרה הדדית וקר #עבור חברי שלא יכולי להיכנס לביטוח סיעודי/קטסטרופות .בנוס הקר #מנהלת
העברות כספי בי #הקיבו לבי #קרנות הפנסיה של החברי .
שאר חברי הקר #המכהני  :שמעו #כור )יו"ר( ,גלעד בארי ,גדי רינת וצבי מירב.
תודה לצביה על שנות פעילותה בקר #ובהצלחה לאליהו.
נמסר על ידי אופיר לבנה
___________________________________________________________________________

חדש במוזיאו #יד מרדכי
במוזיאו #יד מרדכי הוקמה תערוכת–חו חדשה בנושא תולדות הקיבו  ,מתנועת השוה"צ בפולי #ועד
היו  .התמונות מוצגות על הקיר הכחול שבמפלס המדרגות העולות למוזיאו.#
הכס לתערוכה נתר על ידי קבוצת אלומה ילידי  .1947.48במסגרת תרומה זו ,מתוכנני עוד מספר
פרויקטי במהל שנת השבעי לקיבו  :שילוט מבני היסטוריי של הקיבו וכ #שלט גדול שיוצב על יד
מגדל המי ע מילות "שיר המגדל" שנכתבו על ידי פנחס שיש .קביעת תוכ #השלטי  ,סגנונ והחומרי
מה יבוצעו ,יידונו בשיתו פעולה בי #חברי קבוצת "אלומה" לוועדת תכנו #של הקיבו .
.........................................
באול הכנסי מוצגת בימי אלו תערוכת ציורי של נורית לבנה בש ) ,אי לא( "צבע אדו " .תמונות
יפות ומרגשות המשקפות בצורה אומנותית את מציאות חיינו במקו  .התערוכה הוצגה לאחרונה בגלריה
לאומנות בג #שמואל וזכתה ש להדי חיוביי מאד.
חברי המעונייני לבקר בתערוכה ,מתבקשי לתא ע שוקי ו/או ורד ולברר מתי האול פתוח.
נמסר על ידי ורד בר.סמ
___________________________________________________________________________

לאסי מזר
עם כניסתך לשרות קבע בצה"ל.
ברכות חמות ויישר כוח!
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

לבארי דגן
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לאדווה דרור
ברכות על זכייתך בפרס העובדת המצטיינת בחברת שירותי האבקה לשנת !2012
יישר כוח לך והמשך הצלחה בעבודתך בחברה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום וחג חנוכה שמח לכל בית יד מרדכי!
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