קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1249
14.6.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר.......................................................................................................

סיכום תהליך בחירת מרכז משק ליד מרדכי
בסוף ח ודש ינואר התקבלה החלטת קלפי שלא להאריך את כהונתו של דודי דורון בשנה נוספת וזאת בניגוד
להמלצתו של דני ברט היו"ר הכלכלי .לאחר מספר דיונים הוחלט על ידי המזכירות וההנהלה הכלכלית שלא
לערער על תוצאות הקלפי ולהקים מידית צוות לאיתור מרכז משק ויו"ר כלכלי שאמור היה להגיש שם של מועמד
מתאים עד מועד סיום כהונתו של דודי דורון ,שהוארכה בשלושה חודשים .במקביל פנה הקיבוץ לק.מ.ה לביצוע
לאבחון למערכת הכלכלית בקיבוץ וצרכיה.
הצוות כלל תשעה חברים והיה רחב יותר כדי לשתף את מירב התבונה ביחד במציאת מועמד ראוי באווירת
המשבר המנהיגותי שנוצר ביד מרדכי.
חברי הצוות הם :גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,זאבי מידן (משקיף) אילון פרידמן ,ניצן ישראלי ,חגי מן ,חנה
מורג ,מוטי ברנדס ,מרכז אלון דגן .עם היבחרו הצטרף שאולי סנקר לצוות וגם גלעד בארי סייע בביצוע
ראיונות עומק לחלק מהמועמדים.
הצוות עבד בתנאי לחץ זמן ולכן נפגש פעמיים בשבוע ,הגדיר מחדש את הגדרות התפקיד ודרישות הסף למשרה.
פורסם מכרז שהוגדר כפנימי וחיצוני במקביל 3 .מועמדים ח ברי קיבוץ הגישו מועמדותם ,ורואיינו כ  11מועמדים
חיצוניים .כל מועמד עבר ראיון ראשוני עם מרכז הצוות ,ראיון עומק עם צוות מצומצם ,שלב של איסוף חו"ד
והמלצות ובאם נמצא מתאים נישלח לאבחון.
הצוות בדק ותיקן את עצמו כל הזמן .החלפנו שיטת ראיון ,שינינו את שיטת האבחון אך היינו צמודים כל העת
למטרה שהצבנו לעצמנו  :להביא את האיש המתאים ביותר ע"פ שיקול דעת חברי הצוות ליד מרדכי .בלי
להתפשר ובלי קיצורי דרך.
 11מועמדים רואיינו מהם  7נשלחו לאבחון .הצוות התלבט בתוכו רבות לגבי איכות המועמדים והתאמתם לתפקיד
בעת הזו ליד מרדכי .ביום רביעי  16.1.6.13איתר הצוות מועמד מתאים שנבחר בהסכמה מלאה ע"י כל חברי
הצוות כמועמד המתאים ליד מרדכי לעת הזו.
בשבוע הבא יוצג המועמד למזכירות ולהנהלה הכלכלית ובכפוף להמלצתם יוצג גם בשיחת קיבוץ .הצבעת קלפי
לאישור ההמלצה תבוצע בהקדם כדי לאפשר למועמד לבצע חפיפה עם דודי ולהתחיל למלא את תפקידו בהקדם
האפשרי.
אני מבקש להודות לצוות הממליץ על העבודה הקשה שעשה ,על ההשקעה ,ההתמדה והפעלת השכל הישר בניהול
תהליך מורכב ובתנאי לחץ לא פשוטים .על היכולת שלהם להכיל את הטעויות שלי כמרכז הצוות ,על שיתוף
הפעולה ועל המחויבות להגיע לתוצאה ראויה עבור כולנו.
אני מבקש להודות מכאן גם לדני ברט ודודי דורון על הישארותם בתפקיד למרות חווית התסכול מתוצאות
ההצבעה בקלפי וחוסר הודאות בתקופה האחרונה .שניהם היו מעורבים בהליך הבחירה מרחוק ועצותיהם החכמות
תרמו גם הן לקידום הליך הבחירה.
נותר לנו לבחור יו"ר כלכלי ,אך כאשר מרכז משק כבר ניבחר ומטפל בניהול השוטף אפשר כעת לבצע הליך
בחירה נינוח ושקול שייקח בחשבון התאמה פרטנית לצוות הניהולי החדש של יד מרדכי לארבע השנים הבאות.
מסר אלון דגן מנהל מש"א
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שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שלישי ,11267217 ,בשעה  ,/6:76בחדר האוכל של הקיבוץ*
נושא לדיון:
אישור המועמד המומלץ לתפקיד מרכז משק
שידורים חוזרים יתקיימו בתאריכים ,11-/6260
בשעות ./1:66 2 13:66 2 17:66 2 1:66

הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי וראשון ./1-/720217
* השיחה תתקיים בכפוף לאישור המזכירות וההנהלה הכלכלית

בברכה ,המזכירות
_________________________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 1626021/
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,יהודית מידן ,אורלי סיגלמן ,גיל דגני ,אילון פרידמן ,גיורא אתר ,מושון וקנין,
רונן לבנה ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.

 .1דיון בנושא נראות הקיבוץ – הנושא הועלה לבקשת גיל דגני
א .רקע
הדיון נס ב סביב נראות הקיבוץ בדגש על סוגיית פינוי סוגי האשפה השונים .הדברים קיבלו לאחרונה
ביטוי גם במייל חברים ובמיוחד באירוע השריפה ביום שישי האחרון ליד אולם הכנסים.
ב .נקודות עיקריות שעלו בדיון
 ישנם סוגי פסולת רבים וכל אחד מהם מצריך טיפול שונה :אשפה ,נייר ,גזם ,רהיטים וכו'.
 אין נהלים מסודרים לחברים לתושבים ולקבלנים העובדים בקיבוץ לגבי סוגי הפסולת השונים.
 ביום שישי  3.0./617ארעה שריפה באחת מפינות ריכוז הפסולת והגזם ליד אולם הכנסים.
השריפה הייתה מסוכנת והעלתה גם את הצורך במתן פתרון בענייני כיבוי אש.
 יש לבחון את תפקידה של המועצה בנושא פינוי הפסולת.
 הוסכם על כל הנוכחים כי יש להתחיל לטפל בנושא הנראות ופינוי הפסולת בהקדם.
ג .סיכום
 .1נושאי נראות הקיבוץ ופינוי הפסולת יועברו לטיפול מנהל הקהילה והנהלת הקהילה.
 ./נושא כיבוי האש יועבר לטיפול מנהל הקהילה.
 .7הנושאים יובאו שוב לדיון חוזר במזכירות בעוד כחודשיים.

 ./עדכון לגבי תהליך איתור מרכז המשק וסיום עבודתו של דודי דורון
הועבר עדכון לגבי החלטת הצוות המתאם וההנהלה הכלכלית שלא לבקש שוב את הארכת תפקידו של
דודי דורון מעבר ל  ( 76.0./617בהתאם להחלטת המזכירות מחודש פברואר) על אף שטרם נמצא לו
מחליף .אלון דגן העביר דיווח לגבי עבודת צוות איתור מרכז המשק.
המזכירות דנ ה בתזמון של איתור יו"ר כלכלי כהפקת לקחים מפרק הזמן שלוקח לאתר מרכז משק.
תפיסת המזכירות היא כי רק לאחר שתתברר זהותו של מרכז המשק הנכנס יש להתחיל באיתור של יו"ר
כלכלי.

 .7דיון בנוגע להרכב הנהלת קהילה
לא נכחו בדיון :איתן ציון ומושון וקנין.
עם היבחרו של איתן ציון לתפקיד מנהל קהילה נוצר מצב בו יושבים איתן ושי ציון בהנהלת קהילה יחדיו.
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שי ציון משמש כחבר פעיל ומשפיע בהנהלת הקהילה מזה כשנה ,בקיא בפרטים ותורם רבות לדיונים.
מתוך ההבנה שהקרבה המשפחתית עשויה ליצור בעיה של נראות ציבורית הובא הנושא לדיון במזכירות
בשקיפות מלאה ותוכנו מועבר לידיעת החברים .שי ציין טרם הדיון כי הוא מבין את הבעייתיות ,שמח על
העברת הנושא לאישור המזכירות ויקבל כל החלטה שתתקבל .שי ביקש לציין שהוא חש מחויבות
לתפקידו כנציג הציבור בהנהלת הקהילה מתוך אכפתיות רבה לנעשה בקיבוץ ועל כן חשוב לו להמשיך
בכהונה.
המזכירות מקבלת את המשך תפקודו של שי ציון כחבר הנהלת הקהילה ובטוחה כי ימשיך לבצע את
תפקידו כנציג ציבור על הצד הטוב ביותר.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

עדכון לציבור
לחברים שלום,
יריב סיים אתמול את תפקידו הן כמנהל קהילה והן כאחראי על התשתיות לאחר השלמת תהליך החפיפה.
הטיפול בכל התשתיות השוטפות בקהילה (כולל מדרכות בשכונת ותיקים) הועבר לטיפולי .לאחר בחירתו
של מרכז משק תתבצע חשיבה מחודשת לגבי תחום התשתיות והפרויקטים כולו ויצא עדכון בהתאם.
החל מהיום כתובת המייל בה אני משתמש היא  – kehila@yadmor.co.il :נא הפנו את כל התכתובות
למייל זה .כתובת המייל החדשה של יריב.Yariv@imshahar.com :
אנו מאחלים ליריב המון הצלחה ומודים לו על שנים רבות של עשייה כמנהל קהילה.
מסר איתן ציון

_________________________________________________________________________________________

פריצה למחלקת כספים
ביום ה'  020217לפנות בוקר ארעה פריצה למשרדי הקבוץ .הפורצים שמספרם לא ידוע היו זריזים ובתוך
מספר דקות ,עוד לפני שהגיע השומר ,הצליחו לעקור את אחת הכספות ממקומה תוך גרימת נזק בבניין,
להעמיס את הכספת ולברוח מהמקום.
סרי קות שנערכו ע"י משמר הגבול סביב הגדר העלו בסבירות גבוהה שהפורצים יצאו דרך שער הקבוץ,
ייתכן תוך ניצול יציאה או כניסה מקרית של רכב מורשה מהשער .נעשתה בדיקה ע"י ניידת זיהוי פלילי,
נמסרה תלונה למשטרה ומתקיימת חקירה.
בכספת היו מזומנים בסך  ₪ 33,666וכן צ'קים דחויים שנמסרו ע"י לקוחות .לכולם נמסרה מידית הודעה
על מנת שיבטלו את הצ'קים בכדי שלא יהיה אפשר לפדות אותם.
ביום ג'  1120217נמצאה הכספת בשטח מדרום לתלמי יפה כשהיא פרוצה ובתוכה צ'קים דחויים של
לקוחות .את המזומן ,למרבה הפלא ,מישהו לקח...
כל האירוע מכוסה מבחינת ביטוח כיוון שכל דרישות המיגון של חברת הביטוח היו ופעלו כך שנפוצה
כמעט על כל הנזק (למעט השתתפות עצמית).
אנו בודקים עכשיו אפשרויות שונות על מנת למנוע או להקטין סיכויי פריצה כזאת בעתיד.
בברכה,
מוטי ברנדס
_________________________________________________________________________________________

שינוי כתובת משרד הפנים
כתובת חדשה :רחוב כצנלסון  1באשקלון.
מה זה אומר :למי שבא מכיוון קניון חוצות (המשרד הקודם) לבין ביקור רופא באשקלון ,בצד ימין של
הכביש בבניין משרדים חדש .קרוב מאד לקניון חוצות.
לידיעתכם
בברכה שלוית
_________________________________________________________________________________________
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מועדון החברים
ביום שני  ,71.6.71בשעה  73.11במועדון לחבר
"הממלכה" – 211.
נארח את ניצן ישראלי ויאיר שוורץ
שידברו על ממלכת הדבש:
 .1הפעילות בשוק המזון
 .2הקשר עם הקיבוץ
נתכבד גם בטעימות של קונפיטורות ודבש
מומלץ מאד לבוא
ארוחה קלה מובטחת
להתראות – צוות המועדון

חגיגות ה 36-ליד מרדכי!!!
לחברים שלום
צוות חג הקבוץ מזמין את כולם לכתיבת שיר שנת
ה!!36-
השיר יהיה בעל  4בתים  +פזמון בנושא  36שנה
לקבוץ ובעל אופי עליז.
את השירים נפרסם באתר שמוקם ע"י צוות
הפרסום שהוקם לכבוד האירוע הגדול.
את השיר הכתוב נא להעביר לאביבה שלו עד
סוף חודש יוני לכתובת aviva_shalev@walla.com :
השיר שייבחר יולחן למופע!

תודה ועבודה פוריה
הצוות

לסבים הגאים שרה ושמואל מאנה
ולהורים המאושרים שי ולימור מזל טוב להולדת
הנכד והבן – יפתח !
אח לנדב ויותם
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לנמרוד ואסנת ענבר
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לרגל נישואי יפתח עם בח"ל איילת
ליפתח ואילת – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים אורי ונורית לבנה
ולהורים המאושרים יואב וגליה מזל טוב להולדת
הנכד והבן!
אח לנוגה ונבו
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי
_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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