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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

טיול ט"ו בשבט

 -תזכורת ותחילת הרשמה

הטיול המסורתי יתקיים השנה בשבת /1333/3
הטיול יערך באזור נחל ממשית ,דימונה וירוחם.
הטיול מתאים לכל מי שאינו מתקשה ללכת ברגל (אין סולמות.)!!.....
צוות הטיול ידאג לכיבוד של בוקר {קפה+עוגות} וכמובן לארוחת הצהרים
המסורתית "על האש".
מחיר הטיול 05 :שקל למשתתף ,החל מכיתה א'.
פרטים נוספים יעודכנו על לוח מודעות.
ההרשמה :על לוח המודעות של חדר האוכל – מוזמנים להירשם.

בשם הצוות

 -משה הקל

ד"ח מישיבת המזכירות מתאריך 0232031/
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,אורלי סיגלמן ,אילון פרידמן ,גיל דגני ,רונן לבנה ,איתן ציון ,מושון וקנין ,אלון
דגן ,גיורא אתר ,יריב קלרמן.

 .1המזכירות כגוף מאחד ומקרב
א .רקע
.1
.0
./
.1
.2
.6

בדף מזכירות מס 10/1 .מתאריך  02.1.1/פורסמו תוצאות הקלפי מתאריך  ,1/.1.1/הקיבוץ
לא אישר את ההצעה להארכת קדנציה לדודי דורון כמרכז משק.
דני ברט היו"ר הכלכלי הודיע שהוא מסיים תפקידו ביחד עם דודי דורון.
אופיר לבנה סיים עבודתו כמזכיר.
יריב קלרמן הודיע לפני הקלפי על רצונו להתמודד לתפקיד מרכז משק כשיפתח מכרז.
המזכירות מינתה את גיורא אתר כממלא מקום מזכיר.
המזכירות קימה ישיבת מזכירות עם דודי דורון ודני ברט ,פורסם בדף מזכירות מס10/2 .
מתאריך .1.0.1/
1

.7
.8
.9
.12
.11
.10
.1/
.11
.12

המזכירות ביקשה מדודי דורון ודני ברט לשקול הצבעה חוזרת.
המזכירות קיימה ישיבת מזכירות עם ההנהלה כלכלית ,ישיבה פתוחה לציבור ,על מנת
לבחון אפשרות הגעה להצבעה חוזרת .פורסם בדף מזכירות מס 10/6 .מתאריך .8.0.1/
המזכירות הסירה את הערעור לאחר הדיון במזכירות ושיחה עם חברים רבים.
המזכירות חושבת שהקיבוץ נמצא על סף משבר.
המזכירות הנחתה לפתוח מכרזים לתפקידים :מזכיר ,מנהל קהילה ,מרכז משק.
היו פניות של חברים בישיבת המזכירות הפתוחה ליריב קלרמן שימשיך בתפקידו כמנהל
קהילה עוד שנה עד שנתיים ושלא יתמודד לתפקיד מרכז משק.
היו פניות של חברים במייל למזכירות לצמצמם את פוטנציאל המשבר האפשרי על ידי
פתיחת מכרז מזכיר בלבד ואיוש למשך שנה משרת מרכז משק על ידי אדם שמילא תפקיד
זה ומכיר את המערכת.
המזכירות אירחה את ניר מאיר לישיבת מזכירות פתוחה ,פורסם בדף מזכירות מס10/7 .
מתאריך  ,12.0.1/לאור הצורך בקבלת כלים להחלטה על היקף משרת מרכז משק ובהבנת
התהליכים שעוברים על הקיבוצים ב –  02השנים האחרונות.
התקיים דיון במזכירות על פנייתם הפומבית של חברים למזכירות לבחון פנייה ליריב
קלרמן שימשיך בתפקידו עוד שנה כמנהל קהילה.

ב .עיקרי הדיון:
.1
.0
./
.1
.2
.6
.7
.8

כל חברי הקיבוץ רוצים בטובת הקיבוץ גם כשדעתם שונה מדעת חברי המזכירות.
כמזכירות עלינו להוות גוף מקרב ומאחד ,קשוב לדעות השונות ורחשי הציבור.
דפי המזכירות צריכים להיות מתונים יותר ,הדפים מופצים בתפוצה רחבה.
קיים בציבור חשש גדול מפני העתיד ,הצעות החברים שהוגשו למזכירות לגיטימיות.
המזכירות קיימה במהלך החודש האחרון (עת סיים אופיר לבנה את עבודתו ,אי אישור
הארכת הקדנציה של דודי דורון בקלפי)  2ישיבות מזכירות כדי להתמודד עם המצב
ולמנוע משבר.
בחודש האחרון מתנהל ביד מרדכי דיון על היקפי המשרות של בעלי התפקידים .דיון זה
מבטא לדעת המזכירות ויכוח עמוק יותר על המצב ביד-מרדכי.
חברי המזכירות הם נבחרי ציבור המייצגים את מירב הדעות בקרב הציבור .מטרת
ההצעה להארכת קדנציה לדודי דורון הייתה גם לאפשר החלפת בעלי תפקידים בקהילה
בצורה מדורגת .קשה לקבל שהציבור לא היה קשוב לשיקולי המזכירות.
קיים ציבור בקרב חברי הקיבוץ שמקל ראש באתגרים הקיימים במשק.

ג .סיכום
למזכירות אחריות רבה להוביל ולהנהיג את הקיבוץ.
המזכירות מחויבת לפעול באחריות ,בשיקול דעת ובנחישות בהתמודדות עם האתגרים הניצבים לפתחנו
וזאת כדי לשמור על חזון הקיבוץ ועל דרכו למען טובת כל חבריו ותושביו.
על המזכירות לאחד את השורות באחריות ובמתינות.
על חברי המזכירות להשפיע ,להסביר ולייצג את עמדות המזכירות בקרב חברי הקיבוץ.

 .0הארכת התקשרות עם דודי דורון כמרכז משק למשך  /חודשים בחצי משרה
א .רקע
במסגרת דיוני הצוות המתאם עם דודי דורון ודני ברט ,הגיע הצוות למסקנה שלמרות עבודתו הנמרצת של
צוות בחירת מרכז משק (נפגש פעמיים בשבוע) ,לוח הזמנים הצפוי לבחירת מרכז משק חדש ליד מרדכי
יסתיים בסוף חודש מרץ ,מאחר ונידרש לאשר את הבחירה בוועדה כלכלית ,במזכירות ,שיחת קיבוץ
וקלפי.
המשמעות שלא תתאפשר חפיפה למרכז משק נכנס עם דודי דורון.
דודי דורון ודני ברט נמצאים במו"מ מתקדם בנושא פיתוח הצומת ובסגירת שנה ראשונה של ענף שרותי
האבקה עם השותף הבלגי ונדרש תאום וסנכרון בנושא על כן מציעה המזכירות להאריך התקשרות עם
דודי דורון כמרכז משק עד יוני .021/
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ב.
.1
.0
./
.1
.2
.6
.7

עיקרי הדיון
ההצעה הגיונית מאחר והיא מורידה לחץ מקצב בחירת מרכז המשק.
הארכת ההתקשרות עם דודי מאפשר לו להתחיל לעבוד במקום עבודה אחר ובמקביל לסייע
להעביר מקל בקיבוץ באופן סדור בלי לחץ.
יכול להיות שחברים יתנגדו לאפשרות שדודי ימשיך בתפקידו.
רוב חברי המזכירות חושבים שהציבור יקבל בהבנה את הצעד ויתמוך בו.
המזכירות העלתה ספק לגבי המנדט של דודי דורון להמשיך לקדם מהלכים עסקיים.
דני ברט ודודי דורון עובדים בכפיפות להנהלה הכלכלית של הקיבוץ ,כך שאם יבשיל תהליך עסקי
לכדי הסכם ,הנהלה כלכלית תחליט אם היא מאמצת אותו או לא.
הנושא הובא למזכירות בידיעה של דודי דורון.

ג .סיכום
 .1המזכירות מאשרת את הצעת הצוות המתאם ומאשרת להאריך לדודי דורון הסכם עבודה בקיבוץ
עד יוני  021/בחצי משרה.
 .0המזכירות מצפה מהציבור להבין ולגבות את ההחלטה.

 ./תקציב קהילה לשנת 021/
המזכירות קיימה דיון שני בנושא תקציב קהילה לשנת  .021/הדיון הוקדש להכרות עם פרטי התוכנית.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

פורים חברים– תודות
נתחיל בתודות לצוות פורים חברים המדהים בניצוחם של אושרת קלרמן וישראל סטולר.
ולחברי הצוות דנה מגיד ,עידן הררי ,משה הקל ,אניה יצחק ,גיא טיומקין ,איילת שטרנברג ,לימור סטולר,
מיכל סגל ,גלית ניר ,דגן וינר ,פט פוקס ,קוסטה קוטובסקי ,אפרת שני ,אריאל סגל.

אז מה היה לנו?

פרומו פורים – ריקודים בחדר אוכל – תודה לעידן הררי על הארגון ולמיכל סגל על ההרקדה ,וכמובן
תודה לכל הרוקדים והרוקדות.
תהלוכה פורימית מעוררת – תודה לאורן וקנין ,עידן הררי ,זיו בקר ,רועי סיגלמן ,דגן וינר ולביא כרמי.
חידון דו משמעות – תודה לאבישי ואופיר לבנה על חידון מצוין ומעורר מחשבה.
לעינב סנקר -על קולג' טשטוש תמונות ועל סידור ,ארגון ופתיחת מחסן תחפושות.
ללימור סטולר ,איילת שטרנברג ,אדווה דרור ודנה מגיד – על מודעות וכרזות יפות.
חדר האוכל הפך לאולם נשפים מדהים – תודה לדנה מגיד על ארגון וחלוקת עבודה ,תודה לאלי אלטמן,
איילת שטרנברג על עיצוב צבעוני ,תודות לכל מי שהגיע לעזור ביום חמישי וביום שישי לסדר ,לתלות,
המסיבה.
לקראת
ולקשט
לצייר
אוכל מפנק – תודה למשה הקל ופט פוקס על ארגון הבופה העשיר.
מלצריות טופלס – תודה לצוות המלצריות – עופר ניר ,עידו מן ויונתן הלפרין.
מאהל בדואי – פינת זולה מדליקה שארגנו החבר'ה הצעירים  -תודה לכל מי שהגיע ,סחב ,חימם ודאג
שיהיה איפה 'להיזרק' .תודה ליריב פסלסקי על תנורי החימום לזולה.
בר מושקע – תודה לקוסטה קוטובסקי ושי חמו  -על בניית הבר ,לגיא טיומקין ואלי אלטמן – על עיצוב
הבר (וכמובן על תוכנו).
דוכני פעילות – בדוכני הפעילות הנהדרים העברנו את הזמן בצחוק (מי הצחיק את אייל לבנון?) ,הורדת
ידיים – רועי סיגלמן הבלתי מנוצח – BEER PONG ,בהנחיית אפרת שני ,חץ וקשת – דור הררי ואדם
קורן ,באולינג – גולן טל ,כיבוי נר באקדח מים – סתיו גל ,מורן ענבר ,גילוח בלונים – תומר ענבר ובן
שכטר.
בלק ג'ק -גיל שחם ,עומרי פרי ,אמיר מאירי ואשחר רגב.
תודה לאבישי לבנה ודור הררי שניצחו על הקמת הדוכנים וארגונם.
חלוקת שי לכל חוגג -לשי ציון ושי חמו על שיתוף הפעולה – ותודה לשרית ציון על חלוקת השי בכניסה.
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הגרלה נושאת פרסים  -לאריאל סגל על הדפסת הקופונים שחולקו לכולנו בדואר .חולקו  1פרסים של
ארוחות זוגיות – בתאבון לזוכים.
הנחייה משעשעת – תודה לאביטל פסי ואחאי קורן על ההנחיה המעולה.
הופעות – תודה לצוות פורים על ריקוד הפתיחה ,לדנה מגיד על הארגון והכראוגרפיה.
לגדול מכולם משה סוקר על הנחיית השחייה הצורנית ולשחייניות המעולות– דדי ויריב קלרמן ,עידו
ויונתן מן ,יונתן הלפרין .
לי'בניקים – עלמה קורן ,תום פסי ,נדב אלדן ,אור מידן ותומר אנטמן – ברוכים המצטרפים...
תחרות תחפושות – תודה לכל מי שהשקיע בתחפושת ואף זכה בפרסים שווים.
לכל הברמנים ובראשם גבי קורן וקוסטה קוטובסקי – על הרווית צימאון החוגגים.
לאבי ויטקינד – שומר הסף.
לנאוה גל – על העזרה לאורך הדרך.
לצוות המטבח – על העזרה.
ללימור לבנה – עזרה בסגירת פינות.
למישל דגני – על הטיפים לארגון.
לדבורה גורביץ ,יואל שטיין וצפריר ניר – על תיעוד וצילום.
ליואל שטין – על עזרה עם התאורה.
תודה גדולה לכל מי שסייע בשישי בצהריים בסידור חדר האוכל לקראת המסיבה ,ולמי שהגיע בשבת
בצהריים לחיסול!!!
--------------------------------

פורים ילדים – תודות
נתחיל בתודות לצוות פורים ילדים המדהים בניצוחם של הדס לוז ,זיו הררי ונסיה לבנה.
חברי הצוות :עופר ניר ,איילת ניר ,אהרון קולטונוף ,נועם נבון.
לגלי רוזנברג על המודעה ולאסף ניב על הג'ימבורי ,ליוסי אנטמן על הקראת המגילה למוסדניקים על
העזרה בביתנים ובהגברה וכמובן לכל ההורים והסבים שסייעו ועזרו.
תודה וברכה לכל ההורים שהשתתפו ,תמכו ,הופיעו וארגנו חזרות ,על הרעיונות והרוח היצירתית וכמובן
על העזרה הגדולה בחיסול החג.
--------------------------------

היה כיף גדול!
להתראות עם כולכם בשנה הבאה!..

פרוטוקול הנהלת קהילה מיום .213203021/

משתתפים :שי ציון,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,יריב קלרמן.

נושאים לסדר יום:
 .1הפעלת חדר כושר.
 .0הצגת תכנון מול ביצוע פרויקטים קהילה.
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נושא א' – הפעלת חדר כושר:
השתתף בדיון רונן לבנה.
רקע:
בחדר הכושר משתמשים סה"כ כ 72 -חברי קיבוץ ,בנים ,תושבים ובנוסף נערים מבתי הספר עם מורי
הספורט.
בשנים האחרונות יש החמרה בתנאי הפעלת חדר הכושר:
 על מנת להשתמש בחדר הכושר חייב להפעיל אותו אדם בעל תעודה של מאמן חדר כושר.
 חל איסור על שימוש לבד בחדר הכושר.
 משתמשים מחויבים להביא אישור רפואי.
כיום אין מפעיל לחדר הכושר ולכן כל האחריות והחשיפה בנושא נמצאת באחריות קיבוץ יד מרדכי.
עלינו להתמודד עם הסיטואציה ,להתריע בפני החברים על הסכנה החמורה מאופן הפעלת חדר הכושר
ולהציע פתרון נכון להפעלה.
ההצעה:
באולם הספורט יעבוד מפעיל חדר כושר במשרה מלאה ,בכפיפות למנהל אולם הספורט.
הכניסה לחדר הכושר מותנה בהצגת אישור רפואי למנהל אולם הספורט והסדרת תשלום.
שכר המפעיל ישולם מתשלומי משתמשים ,ועוד יתרה של כ ₪ 02,222 -בשנה לטובת הוצאות אחזקת
מכשירים ,חידוש מכשירים ועלויות תפעול חדר הכושר.
סה"כ עלות מוערכת חודשית כ ₪ 7,222( ,₪ 9,222 -עלות מעסיק ועוד  ₪ 0,222אחזקה).
שעות פעילות :א-ה  ,16:00יום ו'  ,28-11א,ג,ה  ,10:22 -29:22יום שבת  12-11סה"כ  022שעות חודשיות.
פתרון ממוצע:
חברים ובני קיבוץ ישלמו  ₪ 1/2לחודש עבור שימוש בחדר הכושר ובסך הכול כ 22 -משתמשים = 6,222
 ₪לחודש.
תושבים שאינם בנים ישלמו  ₪ 182לחודש ובסך הכל כ 02 -משתמשים =  ₪ /,622לחודש.
משתמשים מזדמנים ישלמו  ₪ 22לכניסה.
סה"כ הכנסות חודשיות צפויות – כ ,₪ 12,122 -הנחת מוצא שלא כולם ירצו לשלם או שיוחלט על הגדלת
מכסת שעות הפעילות.
היה ומספר המשתמשים ישתנה מעת לעת יעודכנו המחירם בהתאמה – באחריות מנהל אולם הספורט.
שעות פתיחת חדר הכושר ישתנו בהתאם לבקשות המשתמשים -באחריות מנהל אולם הספורט.
נתונים מהאזור:
עלות מנוי חודשי בשער הנגב  ₪ /02לחודש.
עלות מנוי חודשי בבודי שופ אשקלון  022ש"ח לחודש.
סיכום:
.1
.0
./
.1
.2
.6
.7
.8

בחדר הכושר יעבוד מדריך חדר כושר.
הנהלת קהילה מאשרת להפעיל את חדר הכושר לתקופה של  /חודשים ,כך שכל משתמש ישלם
את עלות המנוי .היה ויהיה פער כספי ,הקהילה תשלים את שכר המפעיל.
לאחר  /חודשים תיבחן הפעלת חדר הכושר לצורך התאמות .באחריות הנהלת קהילה.
מדריך חדר הכושר יתחיל לעבוד החל מיום רביעי .6./.1/
באחריות רונן להחליף מנעול בחדר הכושר.
חברים ותושבים יחויבו דרך הנהלת חשבונות.
כל המשתמשים מחויבים להביא אישור רפואי למדריך הכושר או לרונן לבנה ,האישורים ירוכזו
אצל רונן לבנה (משתמש ללא אישור רפואי לא יוכל להיכנס לחדר הכושר).
להנהלת קהילה אין סמכות לאשר שימוש בחדר הכושר ללא מדריך (חשיפה כספית גדולה מאוד
לקיבוץ) ולכן היה וחברים יערערו על החלטת הנהלת קהילה ,הנושא יובא להחלטת מזכירות
ולקלפי.

פרטי המדריכים :ים –  ,2212798126ניצן.2221222112 -
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משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,יריב קלרמן.
סדר יום:
 .1רענון ועדת ביטחון.
 .0שיפוץ אולם ספורט.
 ./ריכוז תשתיות ממוחשב.
 .1הצעה להפעלת המועדון החדש.
דיון:
נושא א' – ועדת ביטחון:
הרכב הועדה המוצע ושאושר בהנהלת קהילה:
צפריר ניר – נבחר למרכז הועדה.
חברי ועדה נוספים :אהרון קולטונוב ,עמי ולקוביץ ,חיים מזר ,מושון וקנין ומיכה רגב.
צפריר ניר כמרכז הוועדה ישתלב גם במסגרת פעילות צוות צח"י.
נושא ב' – שיפוץ אולם ספורט:
השתתפו בדיון :רונן לבנה ונאוה גל
רקע:
התקבל פיצוי  122,222ש"ח מחברת הביטוח בגין הנזק לרצפת הפרקט.
השתתפות קרן מיתקנים (טוטו)  002,222ש"ח.
סה"כ מקורות  /72,222ש"ח.
שימושים שאושרו לביצוע:
פרקט חדש  022,222ש"ח.
כסאות ישיבה חדשים ביציע  122,222ש"ח.
יתרה  02,222 -ש"ח לשיפוץ כללי.
סה"כ שימושים .₪ /72,222
סיכום:
 .1אושר לביצוע מיידי.
 .0הנהלת קהילה מודה לנאוה גל ,שרון פסי ומוטי ברנדס על היוזמה והעבודה מול קרן מיתקנים עד
לקבלת האישורים.
נושא ג' – ריכוז תשתיות ממוחשב
כללי:
בשנת  0227הוכנסו תשתיות הקיבוץ לתוכנה ממוחשבת של חברת מרום ומאז הם לא עודכנו.
המטרה לחזור ולעבוד עם החברה ,להכניס את כל תוכניות התשתית של הקיבוץ ,תב"ע ,תוכניות מפורטות
וכ"ו לתוך מאגר נתונים ממוחשב ,אשר יוכלו להשתמש בו כל נותני השירותים השונים ולאפשר שפה
משותפת וזיכרון ארגוני.
עלות לעדכון הנתונים .₪ 0,222
עלות התקשרות לכל שנה .₪ 1,222
סיכום :ההצעה אושרה.
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נושא ד'  -הצעה להפעלת מועדון וחדר הישיבות החדש:
השתתפה בדיון :נאוה גל.
המועדון החדש נמצא בשלבי שיפוץ אחרונים .המועדון מושקע מאוד ,נדרש לתכנן את הפעלתו כך
שהרכוש בו ישמר לשנים ארוכות.
הכוונה שהמועדון יהווה נקודת מפגש לכל אוכלוסיות הקיבוץ ויספק מענה בכל השעות הנדרשות לכך.
מוצע שלמועדון תהיה אם3אב בית בחצי משרה ,ועוד חצי משרה מתוכננת לצעירים שיפעילו את המועדון
בשעות הערב.
עלות ההפעלה מתוכננת בתקציב הקהילה לשנת .021/
שעות פעילות מתוכננות יום:
ימים א -ה בין השעות  11 – 12קפה ,עוגה ,עיתונים ,משחקי שולחן ועוד.
שעות פעילות ערב:
יום שני – מועדון ערב.
יום שלישי – מועדון הסרט הטוב  02:/2עד .0/:22
יום חמישי – מועדון ערב ומשחק כדורסל מכבי.
יום שישי –  19:/2עד  00:22מועדון חברים
 00:22עד הבוקר מועדון ערב.
יום שבת –  11:22 – 10:22קפה ועוגה.
תוכנית הפעלה מפורטת יותר תיבנה ביחד עם מי שיבחר לתפקיד אם3אב ,ויחד עם נאוה גל והצעירים
שיהיו מעוניינים להשתלב בהפעלה.
סיכום:
הנהלת קהילה מאשרת פתיחת מכרז לאם3אב בית למועדון וחדר הישיבות בחצי משרה.
רשם :יריב קלרמן

_________________________________________________________________________

שלושים לפטירתה של רחל אהובתנו
ניפגש ביום שבת 2.3.13
בשעה  13:32בבית העלמין
בשעה  13:32באולם הכנסים
המשפחה

_________________________________________________________________________
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ללינדה ודוד כשר
ולמשפחות פופריטקין ושחם
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי דניאל כשר עם בח"ל עדי שקולניק
לדניאל ועדי – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לאסי מזר
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לשחף שחר
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לסבא הגאה יוסי ניב
ולהורים המאושרים דורית ויוסי
מזל טוב להולדת הנכד והבן – אוהד !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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