קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1235
1.2.13
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה 02:22
אחראים נסיה ורונן
לבנה.

בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :יריב קלרמן ....................................................................................

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 273131/
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,גיל דגני ,אילון פרידמן ,רונן לבנה ,מושון וקנין ,איתן ציון ,גיורא אתר ,יריב
קלרמן.

 .1דיון עם דודי דורון ודני ברט לאור תוצאות ההצבעה בקלפי (אי הארכת קדנציה בשנה
לדודי דורון)
א .תזכורת
כחלק מתהליך בחירת מרכז המשק ,הוקם צוות איתור ,היו"ר הכלכלי דני ברט ביקש להאריך
את כהונתו של מרכז המשק דודי דורון בשנה נוספת.
לאחר מכן המלצת היו"ר הכלכלי וצוות האיתור ,אושרו בוועדה הכלכלית ובמזכירות.
כל המוסדות הללו נתנו ברכתם ואישורם לבקשתו של דני ברט היו"ר הכלכלי.
ב .עיקרי הדברים כפי שהוצגו על ידי דני ברט היו"ר הכלכלי
 .1תוצאות ההצבעה התקבלו בהפתעה מאחר והבקשה להאריך לדודי את הקדנציה בשנה
עברה בכל הגופים הנבחרים של הקיבוץ וכולם אישרו ברוב גדול.
 .2התחושה הכללית הייתה שהבקשה מובנת והגיונית.
 ./הבקשה הוגשה לקיבוץ מתוך ההכרה שאם רוצים להצליח לעמוד בתוכנית המשק לשנת
 ,211/יש צורך שדודי דורון  -עם הניסיון ,הידע וההכרות עם כל הגורמים ,יוביל אותה.
 .4דני ברט חושב שמייל החברים הרסני לגורל המערכת הכוללת ובמקרה זה הוביל לקבלת
החלטה לא שקולה.
 .5הנתונים שהועברו לידיעת הציבור על ידי המתנגדים היו לא בדוקים ,לא אחראיים
ולעיתים במילים לא מכובדות ,אשר הביאו לתוצאות הצבעה שאינן משרתות את יד
מרדכי בסיטואציה בה עומד כעת הקיבוץ.
 .6אי אפשר לייפות את תוצאות ההצבעה ואין בכוונת דני להילחם על שינוי ההצבעה.
 .7דני החליט להעביר את האחריות לקיבוץ ומבקש לסיים את תפקידו כיו"ר כלכלי של
הקיבוץ ביחד עם דודי דורון בסוף מרץ .211/
 .8על המזכירות ,הנהלה כלכלית וציבור החברים ביד מרדכי להירתם לטפל בשורש הבעיה
שנוצרה ולתת פתרון לסיטואציה.
 .9דני התחייב לבצע חפיפה למחליפו כמיטב יכולתו על מנת למזער נזקים ליד מרדכי.
 .11דני השאיר פתח להמשיך בתפקידו רק אם דודי דורון יהיה מוכן להמשיך עוד שנה
והקיבוץ יאשר את הארכה ברוב ברור.
.1
.2
./
.4
.5

ג .עיקרי הדברים כפי שהוצגו על דודי דורון מרכז המשק
התכונן לסיים תפקיד במרץ .211/
לפני  4חודשים היתה פניה של דני ברט ואופיר לבנה שיאריך קדנציה בשנה.
חושב שנעשתה טעות חמורה של הקיבוץ מאחר והמשק והקהילה בצמיחה וחבל מאוד לעצור
זאת.
מרגיש רדיפה אישית כלפיו בשנתיים האחרונות והמפסיד מכך הוא הקיבוץ.
חברים אינם מבינים שאי מיילים מתגלגלים למתחרים עסקיים ,לשלטונות המס ולקולגות ובסוף
פוגעים בקיבוץ.
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 .6דודי מקבל את רצון החברים ומסיים תפקידו בסוף מרץ .211/
 .7דודי אינו מעוניין להגיע לקלפי פעם נוספת.
 .8יעשה כמיטב יכולתו להעביר תפקיד כמו שצריך כדי לצמצם נזקים.
.2
./
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.1/
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

ד .עיקרי הדיון במזכירות
המזכירות מבינה את חוסר המוטיבציה של דודי להתמודד שוב בקלפי.
המזכירות פנתה לדני לשקול שוב את החלטתו.
יש תחושה שנעשה פוגרום.
צריך לקבל את הדמוקרטיה ולא לדבר במונחים של פוגרום.
המזכירות מגנה שיח והתנהלות פוגענית.
המזכירות חושבת שצריך להסיק מסקנות איך לא נותנים להבא למספר מועט של מתנגדים לגרום
לנזק שכזה.
יתכן ו"מגיע לנו" ש 4 -בעלי תפקידים מזכיר ,מרכז משק ,יו"ר כלכלי ומנהל קהילה מסיימים בו
זמנית את תפקידם.
צריך לעשות חשבון נפש איך יתכן שצוות ממליץ ,ועדה כלכלית ומזכירות ממליצים על מהלך
מסוים ובסוף הציבור מצביע נגד.
דודי דורון שותף מלא להובלה ולהנהגה של הקיבוץ ב 5 -שנים האחרונות והפגיעה בו אינה
הוגנת.
אנחנו במשבר מנהיגות שיצרנו במו ידינו.
התוצאות הפתיעו מאוד.
יש קלות דעת בעת כתיבת ושליחת אימיילים לחברים וחלק מהחברים דיברו על הצורך בבקרה.
אנו בוחרים מנהלים להוביל אותנו ולאחר מכן מתחילים להלקות אותם במקלות.
אין הכנה מספקת של חברים מתוכנו להחלפה של תפקידים.
חברים יושבים בועדות ואינם מתנהגים כדירקטורים ,מכניסים שיקולים זרים.
ועדה כלכלית צריכה להתפטר והחברים שגרמו לנזק אינם צריכים לשבת עוד בוועדה.
לחברים היושבים בועדות הזכות והחובה להתווכח בעת ישיבת וועדה ,אך לאחר קבלת החלטות
ופרסומן על כל חברי הוועדה לעמוד מאחורי ההחלטות ובטח לא לצאת נגדן (אלא אם הם
מתפטרים אח"כ).
הציבור וההנהלות הביטו מהצד והשאירו את הבמה למתנגדים.
דודי דורון ודני ברט סיימו תפקיד ביד מרדכי ואנחנו צריכים להסתכל קדימה ולבחור מחליפים.
אם דני ברט יישאר ללא דודי דורון זה נראה כמו פרס למתנגדים.
צריך לומר תודה גדולה לדודי דורון על התקופה הארוכה שעבד ביד מרדכי וגם לדני ברט היה
ויחליטו לא להתמודד שוב בקלפי.
ה.
.1
.2
./

סיכום
המזכירות מגישה ערעור עקרוני (המשך הטיפול בערעור יתבהר במהלך השבועיים
הקרובים) ,על החלטת הקלפי ומבקשת מדודי דורון ומדני ברט להגיע להצבעה חוזרת.
המזכירות תכנס ישיבה פתוחה לציבור עם הוועדה הכלכלית כדי לדון במצב.
כחלק ממבנה ארגוני תקין המזכירות תקיים דיון עקרוני לגבי מחויבות חברי ההנהלות
הציבוריות להחלטות המתקבלות באותן הנהלות .מדובר על פורומים כגון מזכירות,
הנהלה כלכלית ,דירקטוריונים שונים בקיבוץ ועוד.

 -----------------------------עד כאן מישיבת מזכירות-------------------------------------------------

הזמנה לדיון פתוח לציבור עם המזכירות וההנהלה כלכלית
השיחה תתקיים ביום א'  /3231/בשעה  22:/2במועדון לחבר
בנושא המצב שנוצר עקב הצבעת הקלפי שלא אישרה הארכת קדנציה לדודי דורון מרכז
המשק והודעת סיום התפקיד של דני ברט.

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
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מכתב שכתב דודי דורון לחברי הצוות המתאם
293113211/

לכבוד :
גיורא אתר -ממלא מקום מזכיר.
יריב קלרמן -מנהל קהילה.
אלון דגן -מנהל מש"א.
שלום רב,
החלטת הקלפי ביד מרדכי הכניסה אותנו ,כהנהלה לתוך מערבולת מאד לא פשוטה.

אני מבין היטב את חומרת המצב אליו נקלענו כולנו ,ומקבל בברכה ובתודה את תמיכת ההנהלות.
עם ההבנה הזאת אני מוכן לאפשר לכם להתקדם לדיון חוזר בנושא ,אך אעשה זאת רק בתנאים מסוימים
שיהיו מוסכמים עליכם ועלי.
בסופו של דבר ,האחריות למשק יד מרדכי אינה של ההנהלה הכלכלית ו3או של המזכירות בלבד ,אלא
אחריותם של כלל חברי הקיבוץ.
תוצאות ההצבעה בקלפי הוכיחו לכולנו שלעניין זה לא מספיקה דעתן ועמדתן של ההנהלות הנכבדות
הללו( .שהרי בלי תמיכתן של שתי ההנהלות לא הייתי מעמיד כלל את מועמדותי ולא היינו מגיעים
למשבר זה).
כצוות המתאם אתם מכירים ויודעים עד כמה יקר לליבי קיבוץ יד מרדכי ,ולכן ,על אף התחושות הלא
נעימות מתוצאות הקלפי ,אני מתכוון להעביר את שרביט הניהול למחליפי בצורה האחראית והמיטבית
האפשרית.
עם זאת חשוב לי להבהיר שעל פי תוצאות הקלפי ,תפקידי מסתיים ביום ./1.1/.1/
הודעתי לכם על מגעים שלי לתפקיד חדש ,במקום אחר,ושאני אמור לחתום על הסכם ההעסקה בימים
הקרובים.
בישיבת המזכירות אליה הוזמנתי ביום ראשון ,הבהרתי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שאינני מקבל
את תהליך הערעור אותו הציעה לי המזכירות ,ולא אסכים לעבור את ה"-חוויה" הזאת פעם נוספת
בקלפי.
יחד עם זאת ,לאחר פניות רבות של חברים המבינים את עומק המשבר ולאחר שיחתי עם יריב,
אהיה מוכן להצבעה חוזרת בקלפי רק במידה וההנהלות יצליחו לשכנע את הציבור.
נכבדי ,קיבלתי את דין הבוחר ואני רוצה להמשיך בדרכי הלאה ,אך הפניות הרבות מצד חברים שאכפת
להם ,וכן הדיונים שהתקיימו בהנהלה הכלכלית ובמזכירות,לא נותנים לי מנוח ,ולכן אני מוכן להשאיר
פתח לפתרון המשבר בהסכמה ,אבל האחריות מוטלת על כלל החברים ,ובוודאי שלא עלי בלבד.
חבל לי שכולנו נאלצים לעסוק בפוליטיקה ,על חשבון יצירה וצמיחה.
אני רוצה לאחל בהזדמנות זו החלמה מהירה לאופיר ,אין ספק שחסרונו מורגש בימים אלה בניהול
משבר זה ביד מרדכי .
ברגשי כבוד
דודי דורון
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פאנל מתמודדים לראשות התנועה הקיבוצית
כיבדו אותנו בנוכחותם אבו וילן ,איתן ברושי ונמרוד מדר,
הגיעו לפאנל חברי קיבוצים מישובי הסביבה ובסך הכל  21חברים וחברות הגיעו לשמוע את המתמודדים.
המועמדים הציגו את עצמם ואת חזונם לשנים הבאות בתחום הצמיחה הדמוגרפית ,הסביבה הפוליטית,
מעורבות חברתית ,ערבות הדדית והבעיות שבהן צריך לעסוק ראש התנועה בשנים הקרובות.
תודות לאורי לבנה על ההנחיה והכנת ההזמנות.
לצוות ענף התיירות על ארגון אולם הכנסים.
לצוות המטבח על הכיבוד.
*עקב חוסר ניסיוני בארגון פאנלים ,נשארו כ 111 -סנדוויצים ללא דורש ומאות עוגות.
לכן להבא הציבור מתבקש להגיע...
מסר :יריב קלרמן
________________________________________________________________

תזכורת מועד הבחירות למזכיר התנועה הקיבוצית
לחברים שלום
ביום שני הקרוב  53231/יתקיימו בחירות לראשות התנועה הקיבוצית לתפקיד מזכיר התנועה.
המתמודדים הם אבשלום (אבו) וילן (נגבה) ,איתן ברושי (גבת) ,ונמרוד מדר (ניר אליהו).
ההצבעה תתקיים באולם הספורט בין השעות .12:11-21:11
בואו להצביע ולהשפיע!!!
מסר :גיורא אתר
________ _____________________________________________________________

לכולם שלום,
אני יוצאת לחופשה חלקית בין התאריכים ./32 – 1/32
במהלך החופשה (בקיבוץ) אהיה זמינה לטיפול בנושאים דחופים ולהזמנת בלוני גז.
במידה ומדובר בתקלות שסובלות דיחוי אשמח לקבל פרטים במייל או בדואר ואטפל כשאחזור.
תודה על ההבנה,
מסרה :לימור לבנה

 תיקון טעות סופר מדף מזכירות מספר  12/4בנושא קרן לעזרה הדדית
בטעות נכתב על ידי שחברי הצוות של קרן המילואים התפטרו מתפקידם ,הכוונה הייתה לחברי
הקרן לעזרה הדדית שהתפטרו מתפקידם.
מסר :יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

עדכון התקדמות תשתיות
רשת מים צד צפון:
שכונת ותיקים נמצאת בשלבים אחרונים של חיבור לרשת המים החדשה.
נותר חיבור מספר בתים שנמצאים על הקו שבין ביתם של מרים ויצחק מן ללירן ושאול מורן ,בגלל הצורך
לחפירת קו ביוב חדש (הסתת קו ביוב ישן כחלק מעבודות התשתית לבנייה החדשה ליד המכוורת).
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מדרכות בשיכון וותיקים:
עבודת המדרכות בשכונה הופסקה עקב דרישתנו להחלפת קבלן ,יש כבר קבלן שהקיבוץ מעוניין שיכנס
לעבודה במקום הקבלן המבצע ,נותר לסגור את הנושא מול כל הגורמים (חברת ניהול מטעם משרד
החקלאות והקבלן הזוכה מטעמם).
תאורת רחוב:
כמו המדרכות גם פרויקט זה נעשה במימון משרד החקלאות ובשלב זה מונחים בסיסים בכל שכונות
המגורים בקיבוץ שבהן סיימנו לבצע מדרכות.
עבודות הפיתוח ל 26 -מגרשים:
בשכונת נווה זית ובמכוורת צפון מתחילים בביצוע עבודות ביוב ומים.
רשם:יריב קלרמן

אבלים ומשתתפים בצערן של
משפחות דביר ודרורי
עם פטירתה של חברתנו היקרה

רחל דביר

ז"ל

12.1.1.31 - 82.1.8112
יהי זכרה ברוך!
בית יד מרדכי

דברים שנישאו לזכרה של רחל דביר בהלוויה
מאז שנת  1999הפכה רחל את עיתון "במחנה" לביתה השני בתפקידה כעורכת הגרפית של העיתון .רחל
הצטרפה ל"במחנה" לאחר שנים ארוכות בהן עבדה כמעצבת גרפית ב"על המשמר" ובעיתונים נוספים .היא
הייתה שותפה מובילה לחידוש המגזין הצבאי ולהתאמתו לרוח שנות האלפיים.
רחל עבורנו הייתה המבוגר האחראי במערכת ,דורות של חיילים באו והלכו ורחל הפכה למוקד של ידע
וניסיון חיים .שותפה מרכזית להתלבטויות ,לשינויים ,להישגים הגדולים וגם לקשיים ולמהמורות.
האירועים האישיים הקשים שעברה בעשור האחרון ,ובראשם פטירתה של בתה דנה ,מעולם לא הפכו
לסיבה לבקשת הקלה ,להורדה מדוושת הגז או לצמצום בהיקפי העשייה.
רחל  -ראינו אותך מתמודדת בגבורה בארבע השנים האחרונות עם המחלה .תמיד עם אופטימיות ,אף פעם
לא נשברת ,מלאת חיוניות ודבקות בלתי מתפשרת בבחירתך בחיים.
היה בינינו הסכם לא כתוב :את נלחמת במחלה בכל הכוח ,ואנחנו פה חורקים שיניים ,מנסים להסתדר
בלעדייך בתקופות הטיפול הקשות והארוכות ויודעים שתשובי למקומך חזקה ונחושה .רק לאחרונה ,ברגע
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קצר בו הסרת את מעטה החסינות ואת מסכת "הכול-יכולה" ,אמרת לי שאת כל כך מעריכה את הנאמנות
של המערכת ,את העובדה שמעולם לא חיפשנו לך מחליף .אמרתי לך שזה אפילו לרגע אחד לא עלה על
דעתי .וכל כך קשה לי לחשוב על כך היום.
החיילות שטיפחת רחל כגרפיקאיות מצטיינות גילו בכל סבב טיפולים אחריות ,מסירות ובגרות נדירה
כשנאלצו להתמודד עם העדרך .המקצועיות והערכים שטבעת בהן ,יחד עם המסירות של חמי שותפך
להובלת המחלקה ,הם אלו שמתגלים כל שבוע מחדש ומאפשרים את המשך הוצאת העיתון של צה"ל גם
בימים קשים אלה .אלו הן אותן בנות שבכל העיתונים היומיים רק מחכים שישתחררו על מנת שיוכלו
להעסיק אותן מיד כי כמו שאמר לי פעם העורך הגרפי של ידיעות אחרונות "אין כמו הגרפיקאיות שרחל
מגדלת".
רחל  -ב"במחנה" היית הרבה יותר ממעצבת .בשבילי היית דמות של אמא גדולה שהיא גם חברה וגם
יועצת וגם אשת סוד .הייצוג של ארץ ישראל היפה שכולנו מתגעגעים אליה .מופת ומצפן של מוסר
וערכים שאינם נמצאים עוד במקומותינו .ידעתי שאמצא אצלך תשובה כנה ואמיתית על כל שאלה,
שתכוויני אותי לגבולות הנכונים של המותר והאסור בעיתון צבאי ,של היפה מול הגס ושל החדשני אל
מול המיושן.
אין קשה ,אין להישבר ,אין לא יכולה .הכול אפשרי .כל עומס משימות ,כל דד-ליין לחוץ ,כל רעיון יצירתי
ומשוגע שעוד לא עשינו – הכול היה בידיך בר ביצוע.
אני זוכר את לילות הסגירה הארוכים ,מידי שבוע ,בהם ראיתי אותך במערכת ערנית וחדה גם כשהשעה
כבר אחרי חצות ,והלחץ גדול ,ואני מנסה לשכנע אותך ללכת כבר הביתה ,ושהבנות יסתדרו לבד .אך את
מתעקשת לוודא שכל הפינות סגורות עד האות האחרונה ,הפסיק וגוון הצבע הנכון ,ועוד שומרת על
החיוך היפה שלך ומבטיחה שהכול יהיה בסדר ,ושמחר יהיה לנו עיתון יפה ביד.
אני לא אשכח את ההירתמות שלך למשימות של העיתון .איך הפכת את ביתך ביד מרדכי לנקודה קדמית
של לינה ,התארגנות וכתיבה לחיילי העיתון בתקופת עופרת יצוקה וממש לאחרונה במבצע עמוד ענן,
תמיד בחפץ לב כאילו מדובר בעניין של מה בכך .איך גם מדירתך בעיר היית מעבירה לנו עדכונים על
נפילות הקאסמים בסמיכות לקיבוץ ועל האווירה בדרום בכלל.
החודשים האחרונים רחל היו ממש כמו כל הדרך .כשנכנסת אלי בתחילת חודש אוגוסט וסיפרת לי
שהמחלה חזרה בפעם השלישית לא יכולתי לעצור את הדמעות .התחבקנו .ואת בדרכך חייכת ,והבטחת
שיהיה בסדר .אמרת שהרופאים אופטימיים ,ושמזל שיש את התרומה של עירית אחותך ושגם הפעם
תנצחי .ומיד עברת לספר בגאווה על ההישגים של דרור בעבודה ,על הנכדה שבדרך ועל עידו שעושה חיל
בשירותו הצבאי.
ביקרת במערכת כמה פעמים בחודשים האחרונים ,ביקורים קצרים של התעדכנות שהפכו בדיעבד
לפגישותינו האחרונות .יפה וחזקה וכבר לא מתביישת מהשערות שנשרו ,בטוחה שמהר מאד הן תצמחנה
שוב .מתעניינת בבנות החדשות שנקלטו במחלקה ,מחווה דעה על העיתונים שהוצאנו בלעדייך ומשדרת
המון אהבה וגאווה בדרך שלנו.
רק לפני פחות מחודשיים ,בחג החנוכה עוד רתמתי אותך ממיטת חולייך לשפוט בבחירת הכתבות
המצטיינות לפרס מפקד "במחנה" למצוינות ואת נרתמת בכיף למשימה ,וקראת בשקיקה את עשרות
הכתבות שהתמודדו .שלחת לי במייל דוח מפורט עם הנימוקים שלך לכתבות הזוכות .כשהסתכלתי בו
הבוקר ראיתי שבכל הכתבות שבחרת יש סיפורים אנושיים מרגשים של מאבקים והתמודדות של חיילים
מול קשיים גדולים שזימנו להם החיים .סיפורים שבסופם יש ניצחון.
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כזו את היית רחל ,וכזו תישארי בזיכרוננו לעד – אישה גיבורה עם עוצמות נפש אדירות ,מופת של
מסירות ואהבת האדם והארץ ,אישה שבחרה בחיים ונאבקה בכל כוחה למצותם עד הרגע האחרון.
מכאן אנחנו חוזרים למערכת ,זה יום שלישי וצריך לסגור עיתון .החיים ממשיכים וצריך להביט קדימה,
לחנוק את הדמעות ולזקוף את הראש .זו הצוואה שלך לנו – וכך נפעל ונעשה.
כתב :מפקד עיתון "במחנה" ,רס"ן יוני שנפלד.

כואבים ומשתתפים בצערן של
משפחות יצחק וכריסטיאנסן
עם פטירתו של

מייקל כריסטיאנסן ז"ל
אבא של אניה יצחק
21.1.8112 – 13.2.1.9.
יהי זכרו ברוך!
ההלוויה תתקיים בדנמרק
בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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