קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1205
21.6.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

השבוע לא
יתקיים 'ספורט
למשפחה'
בעקבות השיפוץ.
רונן לבנה

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר.......................................................................................................

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.81/6/81 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 5 :חברים.
השתתף בדיון :עמוס צוק – מועמד לתפקיד מרכז המשק.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי.
שידורים חוזרים הועברו בתאריכים ,81-60/06בשעות .68:00 / 80:00 / 81:00 / 1:00
נושאי השיחה :אישור עמוס צוק ,מועמד צוות האיתור ,לתפקיד מרכז המשק.
החלטות :הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי וראשון  68/61ליוני .6081

_________________________________________________________________________________________

הצבעה בקלפי

תתקיים בחדר האוכל בסוף השבוע וביום ראשון
ביום שישי  31/6/12בשעות 11:21-12:21 :ו13:21-31:21 -
וביום ראשון  32/6/12בשעות11:21-12:21 :
נושאים להצבעה:
 .8הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את עמוס צוק לתפקיד מרכז משק ,כפי
שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .81/6/81
בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
_________________________________________________________________________________________

לחברים שלום רב
ביום שישי וראשון ה  68/61.6תתקיים הצבעה בקלפי על אישור מועמדותו של עמוס צוק לתפקיד מרכז
המשק .בדף המזכירות הקודם פירטנו את הליך הבחירה המורכב והארוך שעבר הצוות הממליץ עד שהגיע
להסכמות על המועמד הנוכחי.
ההמלצה לקיבוץ לבחירתו של עמוס גובשה בהסכמה מלאה של כל חברי הצוות שרואה בעמוס את
המועמד המתאים ליד מרדכי בעת הזו ,הן ברמת הכישורים והניסיון והן ברמת מאפייניו האישיים .אנו
קוראים לחברים לבא ולהצביע בקלפי ולתמוך במועמד המומלץ ע"י הצוות כדי לתת לו רוח גבית לקראת
כניסתו המידית לתפקיד.
מסר אלון דגן

_________________________________________________________________________________________
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עדכון מועדת ביקורת
לפני כ 1-חודשים נבחרה ועדת ביקורת ומאז קיימנו מספר מפגשים ,בשלב ראשון ללמוד את התפקיד ,את
דרכי הפעילות ואת מה שנעשה בעבר .לצורך זה נפגשנו עם המזכיר היוצא והנכנס ,עם מרכז הועדה
האחרון וראינו חלק מהדוחות של אלחנן ורדי .נפגשנו עם משה תרשיש – המבקר של התנועה הקיבוצית
והשתתפנו ב 6-כנסים שנערכו בנושא ביקורת פנים בקיבוצים.
השלב השני היה למצוא את המועמד מתאים ביותר למבקר פנים ביד מרדכי ,היו מספר חברות שהציגו
את מועמדותם ,עם חלקם נפגשתי ,חלקם קראתי את הצעתם ,התעניינתי במקורות שונים על החברות
הנ"ל ובסופו של דבר נפגשנו בפורום של הועדה עם  1חברות שונות שנראו כמתאימות ביותר למציאות
ולצרכים של יד מרדכי היום ומתוכם הועדה בחרה את המועמד שאנו מציעים לקיבוץ .לפני ההחלטה
הסופית ביררנו בקיבוצים בהם עובד וחד משמעית קיבלנו המלצות מאד חמות וחיוביות .השלב הבא יהיה
הבאת המועמד לשיחת קיבוץ לצורך הכרות עם האדם והצעתו לדרך העבודה.
מסר גרשון אשחר
_________________________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות והנהלה כלכלית מתאריך 64/4/81
חברי מזכירות שנכחו בישיבה :רעיה פסי ,אורלי סיגלמן ,גיל דגני ,אילון פרידמן ,גיורא אתר ,מושון וקנין,
רונן לבנה ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.
חברי הנהלה כלכלית שנכחו בישיבה :שפרה שכטר ,צביה סגל ,מוטי ברנדס ,יונתן מן ,גלעד בארי ,גדי
רינת.
 .8דיון במועמד המומלץ לתפקיד מרכז המשק – עמוס צוק.
נכח בדיון :עמוס צוק
א .עיקרי הדיון
הצוות הממליץ המונה את אלון דגן (מרכז) ,גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,זאבי מידן (משקיף) אילון פרידמן,
ניצן ישראלי ,חגי מן ,חנה מורג ,מוטי ברנדס  -ממליץ למזכירות ,לשיחת הקיבוץ ולקלפי לבחור את עמוס
צוק לתפקיד מרכז המשק.
בדיון הציג אלון דגן את עבודת צוות האיתור (כפי שהובאה לידיעת החברים בדף המזכירות הקודם) ואת
הגורמים שהביאו להחלטה להמליץ על עמוס צוק בהסכמה מלאה של הצוות .אלון הציג את עיקרי
השיקולים שעמדו בפני הצוות הבוחר :איתור מועמד בעל יכולות אישיות גבוהות כפי שהשתקפו
בראיונות העומק ומרכזי האבחון ,יכולתו של המועמד לעסוק בהצלחה בכל סוגי העסקים של הקיבוץ
(הושם דגש על שירותי האבקה ופיתוח הצומת) ,יכולתו של המועמד להוביל את המשק בצורה עצמאית,
המלצות טובות מאוד ,יכולת למידה וניסיונו הניהולי בתפקידיו הקודמים.
עמוס צוק הציג את עצמו (מצורפים לדף המזכירות קורות חייו) וענה על שאלות שונות של החברים לגבי
ניסיונו ויכולותיו.
סיכום
 .8המזכירות וההנהלה הכלכלית מקבלים את המלצת צוות האיתור למינויו של עמוס צוק
לתפקיד מרכז המשק .המועמד יועבר לאישור החברים בשיחת הקיבוץ.
 .6המזכירות וההנהלה הכלכלית מודים לחברי הצוות הממליץ על טיפולם המסור בנושא.

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך ( 64/4/81המשך לישיבה משותפת עם הנהלה כלכלית)
 .8דיון בנושא קליטת חברים חדשים מקרב המשפחות המפוצלות
במקביל לפרויקט הקליטה והבניה הנוכחי החלה המזכירות בסוף השנה שעברה לדון באופציית קליטה
שתאפשר לבני/ות זוג של חברים/ות להיקלט כחברים/ות ביד מרדכי (הכוונה 'לזוגות מפוצלים' ,שאחד
מבני הזוג חבר/ה ואילו בן/ת זוגו/ה אינו/ה חבר/ה).
בדיון הקודם בנושא סיכמה המזכירות כי עקרונות הקליטה של בני זוג של חברים תהיה דומה בתנאיה
לקליטת  66המשפחות הנכללות בפרויקט הקליטה הנוכחי למעט כמה נושאים עליהם נדרש דיון נוסף
הקשורים לחישוב המיסוי .בדיון הנוכחי סקרה המזכירות את עיקרי החוזה שאמור להיחתם מול
המשפחות על מנת להבין את משמעותו .סוכם כי לדיון הבא תזומן נציגות של המועמדים לחברות מקרב
המשפחות המפוצלות להבין את עמדתן וללבן חלק מן הנושאים בהן עדין ישנה התלבטות במזכירות.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------2

עמוס צוק  -קורות חיים
יליד  ,8158תושב תל אביב ,נשוי פעם שניה  4+ילדים בוגרים.
השכלה:
 8106-8101תואר ראשון בכלכלה חקלאית ,הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית.
ניסיון תעסוקתי:
 - 6004-6088 מנהל כללי של קיבוץ בתהליכי שנוי  -כפר החורש.
אחראי על הניהול העסקי ,הכספים והקהילה .במסגרת תפקידי מנהל בין היתר את תחום שיוך דירות
ופרויקט מגורים בחצי משרה .עוסק באופן מיוחד בהליכי תכנון לטווחי זמן קצרים וארוכים מאוד
על רקע מצב תכנוני מסובך מאוד .ייזום וניהול שני פרויקטים של בניית תשתיות לשכונות חדשות.
 6005 -6006 בתפקיד פרויקטור תהליך שיוך דירות בקיבוץ דפנה.
 6004-6005 מנהל אזור צפון השומרון במנהלת סלע ,כפוף ליונתן בשיא.
מלווה כלכלי של מפעל פרטי בקשיים  ,מטעם בנק הפועלים.
שותף בהכנת תכנית שנוי באיילת השחר.
פרויקטור תכנית המתאר של יקנעם מושבה .
 8111-6004 יו"ר ועד ממונה ביד חנה.
המינוי הינו מטעם רשם האגודות השיתופיות ,התפקיד כולל אחריות למערכת הכלכלית והפיננסית,
הסדרי חובות מול המערכת הבנקאית ,הכנסת שינויים מבניים בקיבוץ והפרטת השירותים .הכנת
תכנית בינוי להכפלת מספר יחידות הדיור ובחינת מודל חדשני של הפיכת הקיבוץ למושב עובדים .
 8111-6004 יו"ר ועד ממונה בנוה ים.
 8116-6006 יו"ר ועד ממונה ברגבים.
 8114-8111 עובד המטה לבצוע הסדר הקבוצים.
כאחראי על קיבוצי הלווי  16 ,במספר  ,מנויי מלווים ופיקוח על עבודתם .ביצוע הסדרים פיננסיים
לקבוצה גדולה של קיבוצים  ,אחראי לפרויקט משמר דוד  -הפיכת קיבוץ משברי ליישוב קהילתי.
 8118-8111 שותף בכנוס הנכסים בכפר חיטים.
אחראי על תפעול המערכת המשקית במסגרת כינוס הנכסים.
 8111-8116 שותף בכינוס הנכסים וצוות ההפעלה של תנובה אקספורט.
אחראי על המחלקה החקלאית ,עיבוד  10000דונם פרדסים ומימונם ,הסדרת חובות של קרוב ל 8000
לקוחות  ,מרביתם מושבניקים.
 8116-8111 תפקידי ניהול שונים
במפעלים שנכנסו לקשיים כגון זיתי הגליל ,קופיץ ועוד ,מטעם משרד עורכי דין שעיסוקם בתחום זה.
 8114-8116 ניהול "עוף מירון"
משחטה גדולה עם צוות של  150עובדים והיקף כספי גדול ,אח"כ תפקיד מטה בארגון הקניות מושבי
הצפון  -ארגון גדול שבבעלותו מפעלי תעשיה מגוונים.
 8116-8114 מנהל שווק במפעל "מיכון למטע"  -מפעל העוסק במכונות קטיף ייחודיות.
 8101-8118 מרכז משק במושב תל עדשים .
 עד  8100חבר קיבוץ בארי,יליד קבוץ קדמה
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תודה ממועדון החברים
השבוע במועדון החברים נפגשנו עם ניצן ישראל ויאיר שוורץ שסיפרו לנו על הנעשה בממלכה .התרשמנו
מאוד מהייחודיות של ענף המזון ,מהמקצועיות ,מהמסירות והאכפתיות ומהיחס הערכי שלהם .הבנו את
חשיבות המעורבות של כל אחד מחברי הקהילה בנושא ,ועל כן הצטערנו שהמידע החשוב הזה לא הגיע
לכלל החברים .קינחנו בטעימות מתוקות מתוצרת הממלכה .לניצן וליאיר המון תודות וישר כוח מכל
המשתתפים ומצוות המועדון.

אני מאמין
מילים :שאול טשרניחובסקי
שחקי שחקי על החלומות,
זו אני החולם שח.
שחקי כי באדם אאמין,
כי עודני מאמין בך.

אאמינה גם בעתיד,
אף אם ירחק זה היום,
אך בוא יבוא  -ישאו שלום,
אז וברכה לאום מלאום.

כי עוד נפשי דרור שואפת,
לא מכרתיה לעגל פז,
כי עוד אאמין באדם,
גם ברוחו ,רוח עז.

ישוב יפרח אז גם עמי,
ובארץ יקום דור,
ברזל -כבליו יוסר מנו,
עין-בעין יראה אור.

רוחו ישליך כבלי-הבל,
ירוממנו במתי-על:
לא ברעב ימות עובד,
דרור לנפש ,פת-לדל.

יחיה ,יאהב ,יפעל ,יעש,
דור בארץ אמנם חי,
לא בעתיד ,בשמים -
חיי רוח לו אין די.

שחקי כי גם ברעות אאמין,
אאמין ,כי עוד אמצא לב,
לב תקוותי גם תקוותיו,
יחוש אושר ,יבין כאב.

אז שיר חדש ישיר משורר,
ליפי ונשגב לבו ער
לו ,לצעיר ,מעל קברי
פרחים ילקטו לזר.

_________________________________________________________________________________________

לבן שכטר
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
4

