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דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 2/1/6/
נכחו בישיבה :אילון פ רידמן ,אורלי סיגלמן ,יהודית מידן ,רונן לבנה ,מוסה בר סמך ,מושון וקנין ,גיל דגני,
אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.

נושא א' :דו"ח הביקורת על היזמויות בקיבוץ
השתתפו בדיון:
אורית פורד – מבקרת פנים יד מרדכי .גרשון אשחר – יו"ר ועדת ביקורת .חברי ועדת ביקורת :יוסי שחר,
שולה ארצי ,מאיר יצחק ,אילן מאירי .עמוס צוק – מנהל עסקי.

א .רקע
בחודשים האחרונים התגבשה ועדת הביקורת והחלה בתהליך בחירה מחדש של מבקר פנים .לתפקיד
נבחרה לאחר בחינה ממושכת ומדוקדקת אורית פורד שהחליפה את אלחנן ורדי ,מבקר הפנים היוצא.
חברי ועדת הביקורת הגדירו שלושה נושאים עליהם ברצונם לערוך דוח ביקורת פנימי בשנת  216/כאשר
דוח הביקורת על היזמויות הוא הראשון שבהם.
בהמשך לגישתה והמלצתה של אורית פורד ,מבקרת הפנים ,התקיים התהליך הבא:







הכרות ולמידה של המבקרת מול הגוף המבוקר והכנת טיוטה ראשונה של דו"ח הביקורת בהתאמה.
שיקוף טיוטת דו"ח הביקורת לצוות הגוף המבוקר ולנציגי הנהלת הקיבוץ וקיום דיון ראשוני.
עריכת דו"ח ביקורת סופי.
יצירת תהליך בחירת המלצות ליישום – נערך במשותף על ידי יו"ר ועדת ביקורת ,מזכיר ,ונציגי הגוף
המבוקר.
דיון במזכירות.
דיון בשיחת קיבוץ.

דגשים נוספים שניתנו על ידי המבקרת:



תהליך הביקורת בקיבוץ מתקיים במשותף עם המבוקרים .כלל המרואיינים שיתפו פעולה בצורה
מלאה עם המבקרת.
מטרת הדיון להכיר את הדו"ח ולבחון את המלצות היישום :איזה מהנושאים מקבלים? איזה
מההמלצות מקבלים? באחריות מי הביצוע? באחריות מי הבקרה על היישום? ומה לוח הזמנים?

ב .סקירת עיקרי הממצאים ומסקנות הדו"ח
אורית פורד הציגה את עיקרי הנושאים שנבחנו תוך הגדרת דרוג הממצאים:
דרגת חשיבות גבוהה:
 בחינת הכיסוי הביטוח הנדרש והגדרת אחראי על ביטוח היזמויות.
 נמצאו יזמים אשר אינם מדווחים לקיבוץ על כלל הכנסותיהם – יש לוודא רישום מלא כפי
שמתחייב בחוק.
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דרגת חשיבות בינונית:











תקנון היזמויות אינו תואם את ההתנהלות בפועל והוא נדרש לעדכון – סעיף זה רלוונטי למספר
נושאים המשפעים על התנהלות היזמים (אשראי לקוחות ,טפסים נדרשים ,תשלום לספקים) .
תאגיד היזמויות שהוקם על מנת להגן על הקיבוץ מכיל בפועל רק יזמות אחת מתוך .61
המלצה לבצע תוכנית עסקית בעת הקמת יזמות או פיתוח יזמות קיימת.
קביעת נהלים בנוגע לציוד הנמצא בשימוש היזמויות ומעקב אחריו.
החתמת היזמים על התחייבות לקיום התקנון בהתאם להתאגדות וחידוש ההסכם אחת לתקופה.
יש לפעול לקבלת רישיון עסק ליזמויות כמתחייב בחוק.
בחינת העסקת עובדים ומתנדבים על ידי היזמים והמשמעות מבחינת אחריות הקיבוץ.
יש לקבוע תנאים אחידים להכרה בהוצאות היזמים.
מומלץ לקבוע בהנחיות כתובות את מדרג התשלום של היזמויות להנהלת חשבונות ונהלים
ברורים באשר לתשלום שכ"ד וארנונה.
יש לקבל מהיזמים המוגדרים כעוסק מורשה דוח הכנסות אישי מאושר על ידי רו"ח .לבקשת
המזכירות יש לבצע רטרואקטיבית החל משנת .2166

דרגת חשיבות נמוכה:
 בחינת האפשרויות לשיתוף פעולה עסקי בין היזמים בפרסום ,שיווק ,פעילות ולמידה משותפת.
 נדרשת חשיבה מחדש על צורת ההתאגדות של היזמויות בהתאם עדכון.
 קביעת נהלים לחיוב פנימי והחתמת החברים על אישור קבלת השירות מהיזם.
תקציר הדוח מצורף למייל זה.
התקציר מפרט את הנושאים שפורטו לעיל.
חברים המעוניינים לקבל עותק פיזי של הדוח המלא לתא הדואר
מוזמנים לפנות לשלוית קראוס,
במייל , slavit@yadmor.co.il :או בטל'10-1121166 :

ג .עיקרי הדיון במזכירות








תהליכי השינוי בקיבוץ הינם ארוכים ומורכבים .במסגרת השינויים אנו נדרשים אחת לתקופה לבצע
בחינה מחודשת של החלטות שהתקבלו בעבר ולבחון את תוצאותיהן והתאמתן למצב הקיים היום.
במסגרת בחינה מחודשת של היזמויות בקיבוץ עלה בדיון הצורך לבחון את צורת הרישום של
היזמויות .נכון להיום מתוך  61יזמויות רק  3רשומות כעוסק מורשה והיתר פועלות במסגרת הקיבוץ
או תאגיד היזמויות .המצב הקיים מביא למעורבות גדולה של הקיבוץ בניהול היזמויות לעיתים על
חשבון אחריותו של היזם ,לתוספת ניכרת של פעולות עבור הנהלת חשבונות ולחשיפה גדולה של
הקיבוץ באחריות לפעילות חלק מן היזמים.
ביקורת פנים הינה כלי חשוב לשיפור פעילותו של הקיבוץ על כלל מערכותיו וארגוניו .הכנתו של
הדו"ח והצגתו היא חלק חשוב אך ראשוני של תהליך זה .בחודשים הקרובים יש להפנות משאבים
לתיקון ליקויי הדו"ח ויישום ההמלצות .תהליך זה כרוך בדיונים נוספים וקבלת החלטות בהנהלת
הקיבוץ.
ועדת ביקורת תקיים מעקב אחר יישום הדו"ח.
חברי המזכירות ביקשו להודות לחברי ועדת הביקורת על עבודת בחודשים האחרונים ולמבקרת
אורית פורד על היותו של הדו"ח יסודי אך פשוט לקריאה וברור להבנה.

ד .סיכום
 .6דו"חות הביקורת על היזמויות יועבר לחברים ויוצג בהמשך על ידי המבקר בשיחת קיבוץ.
 .2תגובת המבוקרים לכל אחד מהסעיפים מצויה בגוף הדוח.
__________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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שיחת קיבוץ

תתקיים ביום ד' ,66/1/6/ ,בשעה  ,21:31בחדר האוכל של הקיבוץ
נושאים לדיון
 .6סקירת דו"ח מבקרת הפנים אורית פורד בנושא היזמויות.
השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ה'-ו',
 ,62-61/1/6/בשעות .26:11 / 60:11 / 63:11 / 1:11
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
________________________________________________________________________________________

משולחנו של מנהל הקהילה
ברכת השחייה
בהתאם להחלטת שיחת הקבוץ ,אנו נערכים עם עבודות שפוץ הבריכה והקבלן כבר עובד בשטח ומבצע
את העבודות .הכוונה לפתוח את הבריכה בתאריך ( 6.1.6/אחור של  3שבועות לעומת השנה הקודמת) .אנו
כ ולנו תקווה שהקבלן יעמוד במסגרת הזמן הקצרה העומדת לרשותו ,והוא אמור לשלם קנס כבד על אחור
בסיום העבודה .תודה לאיציק לוי המלווה את שפוץ הבריכה ותורם מניסיונו הרב בעבודה מול המתכנן
ומול הקבלן .עם התקרב מועד פתיחת הבריכה נפרסם הוראות לגבי ההתנהגות בבריכה.

תאורת רחוב
אנו נמצאים בסיום העבודות של שדרוג תאורת הרחוב בקבוץ( .רובו בתקצוב המדינה במסגרת שיקום
התשתיות וחלקו מתוך תקציב הפרויקטים שלנו) .עם סיום הפרויקט מואר כל הקבוץ אחרי תקופה
ארוכה בו שכונות היו מואפלות .חלקים מסוימים בקבוץ ( שכונות פסל ,סולל בונה ואזור בתי הילדים)
עדיין נמצאים עם התאורה הישנה ובזאת לא נוכל לטפל בשלב זה ,עקב שיקולי תקציב .זה הזמן להודות
לאנשים העוסקים במלאכה -משה עובד ,חברת י.א .חשמל וכמובן ליואל שלנו שניצח על העבודות.
לצד תגובות חיוביות על סיום התקנת התאורה נשמעות טענות על העוצמה הגדולה שלה ,על שעות של
הפעלתה ,וכן על תאורה החודרת אל הבתים .חלק מהחברים לקחו לעצמם את הזכות להשבית את
העמודים המפריעים להם .זהו צעד חריג ומסוכן מבחינה בטיחותית.
בשיחה משותפת עם יואל שטיין סוכם כי כל בעיה העולה מהשטח תידון בצוות מצומצם של שלושה
אנשים ע"מ לגשר בין צרכי הצבור ובין צרכי החבר .כל חבר ותושב הרוצה להעיר/להאיר על כל בעיה
בתאורה בין היא ציבורית או פרטית מתבקש להעביר אלי במייל או בכתב את בקשתו עד לתאריך
 66.1.216/וננסה לטפל בנושא כמיטב יכולתנו.
איתן
________________________________________________________________________________________

תודות לחג השבועות
תודה לצוות החג אברמי אבני ,גיל דגני ,גילי דגני ,עמוס ניב ,עמיר לוז ,ענת הימלשטיין ,רונן לבנה ,שגיא
הוניג ,ולמרכזת מישל דגני .תודה לצוות המטבח על ארוחת ערב חלבית וחגיגית.
תודה לנאווה גל ,לשלומית כרמי ,ללביא כרמי ולצוות החג על ערב נעים ב"פיטנגו בר".
תודה לשיבולת גילת ולאבי ויטקינד על הסדנא לשזירת עטרות בבקר החג  -שתוצריה היפהפיים מונחים
על ראשינו בשדה.
השנה ,לאחר לבטים רבים ,ממש עד לרגע האחרון ( 61:31ואנחנו עומדים בשדה בחום הנורא ,בלי טיפת
צ ל ,ותוהים :יבואו? לא יבואו? לבטל? לא לבטל?) החלטנו ,על אף החום הכבד ,לקיים טקס ביכורים
מסורתי בשדה ,עם התאמות קלות (תודה לגילי ולענת על הכנת המסלול ,ליוסי כהן על הנכונות לשמש
כהן גדול ,ולנאוה על ההכנות לרונדו  -נקוה לממש את התכניות בשנה הבאה!)  -תודה לכם ,חברי הקהילה
ואורחים שלמרות הטמפרטורות הגבוהות הגעתם לחגוג איתנו .תודה ליוסי אנטמן ולמישל דגני על
ההנחיה .תודה לתיירות על מעדני החלב המפנקים בפינת "עשה זאת בעצמך".
תודה לקוצרים מוישלה' הררי ,עידו מן ושי ציון ,שהניפו חרמש בקמה ,ממש "כמו פעם".
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תודה לאיתמר דגני על הכנת השטח לאירוע .תודה לגל שטרנברג על ההגברה .תודה לצפריר ניר על
הצילום .תודה לרקדנים שלנו ,איילת ניר ,איילת שטרנברג ,זיו הררי ,לירז ארדנינג ,מישל דגני ,נאוה גל,
שרון יובו ,ולדני שני  -הגבר בלול התרנגולות...
תודה גדולה לכל הענפים שנענו ברצון לפניית הצוות והשקיעו מחשבה וזמן בהכנות לתהלוכת הביכורים:
לצוות הנוי בראשות עידו מן על העגלה הפרחונית והצבעונית .לנערי מוסד בית בהובלת לביא על "עגלת
המים" וכמובן על ספסלי העץ המיוחדים .לנועם נבון ועופר ניר על רכב המטבח-קייטרינג המקושט
והרועש .לדוד שני ויעקב מורדיש על טרקטור פרדס מקושט עמוס פרי-הדר שהזכיר קצת את החורף...
לרוני קרלינסקי על משאית המכוורת העמוסה .לאבי ויטקינד ואברמי אבני על עגלת שמן ודבש לתפארת.
לתומר כרמי על ייצוג הרפת .לצוות "שירותי האבקה" ולגבי קרן על העזרה בהכנה ,על תצוגת הבומבוסים
וחבריהם הסודיים .לערן שטרנברג על רכב המוסך שכהרגלו ריענן את הקהל .לענת פייס ,תום פסי ועמית
ניר על טרקטור התיירות המקושט .תודה לשולי שניידר על העזרה עם התינוקות וכמובן לתינוקות,
להורים ולסבים הגאים שהניפו ביכורי אנוש מתוקים( .נראה שיש לנו כאן יופי של דור עתיד!)
השנה נאלצנו ,עקב החום ,לוותר על תצוגת בע"ח ,לכן נעדרו מהתהלוכה העגל ,הסוסה והארנבונים
המסורתיים  -נקוה לפגוש בהם בשנה הבאה!
תודה גדולה ומיוחדת לשי ציון ,לפאריד ,לעמוס ניב ולטולי פסי על שיתוף הפעולה המדהים לפני ובזמן
הטקס (הידעתם? קציר השדה מתוזמן בהתאם לטקס שלנו!) ועל תצוגת השלחין  -קציר הקומביין בשדה
החיטה והפתעת תפוחי האדמה שהכנתם עבורנו .ובנימה אישית  -ממישל:
תודה גדולה ומיוחדת לחברי הצוות שלי  -גיל ,עמיר ,עמוס ,רונן ושגיא ולעוזרים הנפלאים שהתגייסו
לעזור  -איל לבנון ואמיר מאירי ,שלמרות החום הבאמת בלתי נסבל ,סחבו ,העמיסו ,פרקו וסידרו ,כך
שיהיה לכולנו מקום נעים בשדה .אין לי מילים להביע הערכתי!
תודה כמובן גם לכל מי שסייע בחיסול בשדה בסיום האירוע  -עזרתכם מבורכת ומוערכת מאד .תודה
מיוחדת לנועם דרור שנשאר אתנו לחסל עד הסוף ממש!
להתראות בשנה הבאה (נקוה שבמזג אויר נח יותר)...
________________________________________________________________________________________

חדר מוסיקה הישן
כפי שפורסם לפני שבועיים חדר מוסיקה במתחם חופים הישן עובר לרשות החינוך הבלתי פורמאלי .לכל
מי שיש ציוד בחדר מוסיקה ובמחסן הצמוד אליו מתבקש לפנותו בהקדם .בשבוע הבא יפונה החדר ויועבר
לשימוש החינוך.
מסרו איתן ציון ומישל דגני
________________________________________________________________________________________

מועדון החברים
ביום שני  46.6.9במועדון על יד המוזיאון
ניפגש עם נטע סגל ,שתספר לנו על מקום עבודתה:

"סיפורו של מקום אחר" –
הוסטל חירום של נערים ונערות בסיכון6
כניסה לעולם הנוער בסיכון בישראל ,הכרה עם המאפיינים והאופי של האוכלוסיה6
נטע ,כרכזת בהוסטל ,תספר לנו גם על ייעודו ותפקידו של המקום6
ארוחה קלה מובטחת!
להתראות  -הצוות

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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