קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1217
3.8.12
משולחנו של מנהל הקהילה
לחברי שלו ,
בהמש לאישור המבנה הארגוני החדש של הקיבו החלה הנהלת הקהילה בפעילותה השוטפת.
מצורפי לעיונכ סיכומי שתי ישיבותיה הראשונות של הנהלת הקהילה.

סיכו ישיבה מיו 8/7/12
משתתפי  :שי ציו" ,מיכל ארדנינג ,מוטי ברנדס ,אלו" דג" ,אופיר לבנה ,יריב קלרמ" .חסר :גיורא אתר.

 .1סיכו עבודת צוות יישו ופרידה מישראל מיד"
השתתפו בדיו" :ישראל מיד" ודודי דורו".

נקודות שעלו בדיו":
א .צוות היישו נבחר בשנת  2008במטרה להתמודד ע פעולות וסוגיות הקשורות ליישו אורחות החיי ,
בפועל הצוות פעל כ 4 $שני ותפקד כהנהלת קהילה בפועל.
ב .בתיאו מול המזכירות ובשיתופה ,פעל הצוות להתאמת חוברת השינוי והסדרת סעיפי ונקודות
בחוברת השינוי כ שיאפשרו יישו פרקטי של תוכנית השינוי.
ג .צוות היישו פעל לקידו ענפי הקהילה בקיבו  ,אשר מרבית עברו מהפיכה כלכלית.
ד .הצוות דאג לשמר ולרענ" את כל השירותי המוניציפאליי לאחר שינוי אורחות החיי .
ה .צוות היישו דאג להפעלת מער שירותי הולמי לחברי ולתושבי .
ו .הושקעו בקהילה מעל  100מיליו" ' בפרויקטי שוני בשני האחרונות )כולל מקורות חו כגו" בתי
ספר ,בית סיעודי ועוד(.
ז .הקיבו עבר הפרטת תשתיות עמוקה בהובלת צוות היישו והמזכירות.
ח .הצוות טיפל והכי" דיוני רבי למזכירות הקיבו .

חברי הצוות ציינו כי הצוות קיד והוביל פרויקטי  ,פעל ברצינות רבה ,תו הכנת הדיוני לפני העברת
למזכירות ולציבור.
חברי הצוות הודו לישראל מיד" על נוכחותו ,מעורבותו המשמעותית ,גישתו החיובית והאכפתית ,השליטה
בחומר והתרומה הרבה לדיוני לאור כל הקדנציה.
חברי הצוות הזכירו את תרומת המשמעותית של גלעד בארי ,תמיר אבני ומאירי פרל ,שלאור תקופת
פעילות צוות היישו היו חברי פעילי בו מתוק* תפקיד .

 .2הגדרת תפקיד הנהלת קהילה
א .חברי הצוות עברו על הגדרות התפקיד ומנדט הפעולה של הנהלת הקהילה כפי שהוגדרו
במבנה הארגוני החדש של יד מרדכי )ינואר .(2012
ב .הוחלט לעבור על דוחות הכספיי של הקהילה אחת לרבעו".
ג .בהתא לנוהל יפורסמו פרוטוקולי הנהלת הקהילה לציבור.
 .3הרחבת המרכול על חשבו" חדר ישיבות
השתתפה בדיו" :שרה כה" – מנהלת המרכול.
א.
ב.

ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

הדיו" הינו דיו" ראשוני בנושא.
בשני האחרונות ,לאור הגידול באוכלוסייה והשיפור בשרות הנית" במרכול ,כולל השינוי בשעות
הפעילות ,יש גידול משמעותי בקניות במרכול כולל של קניות חיצוניי  .מחזור המכירות מגיע בחודש
לכ.' 370,000 $
הקהילה הולכת לתהלי של קליטת  26משפחות נוספות ,כ שהגידול באוכלוסייה הצפוי הוא של כ$
 100נפש )כולל ילדי ( .הגידול נובע מכ שכאשר המשפחות ייכנסו לבתיה" החדשי יתפנה מקו
נוס* לתושבי .
המדפי במרכול קטני והצוות אינו מספיק למלא אות  ,ככול שתגדל האוכלוסייה  $הבעיה תגדל.
יש רצו" להפעיל את המרכול ללא מחס" ,כ שהסחורה תוצב מיד על המדפי .
יש רצו" להגדיל את מספר הפריטי במרכול ,על מנת לשפר את השרות.
בתקציב  2012אושר סכו של  ' 50,000לטובת שיפו חדר הישיבות במקומו הנוכחי.
היה ונבצע את השיפו במקומו הנוכחי של חדר הישיבות ,המרכול כבר לא יוכל לגדול.

ההצעה – לשפ חדר ישיבות במקו חלופי ,הוצעו  2מקומות:

•

חדר סנוקר באול הספורט:

יתרו" – מרכז קיבו  ,יעזור להחיות את אול הספורט ,חסרו" – מבנה התקרה מדורג ונמו .

•

במקו מבנה החמ"ל )בצמוד למשרד מזכיר מנהל קהילה(:

יתרו"  :מקו יפה ,צנוע ,מסודר )מגרש חניה( .החמ"ל יוכל "לעבור דירה" )למקלט מזכיר לשעבר(.
חסרו" – מבנה מעט קט" יותר.
הצעות למיקו חדר הישיבות במתח חופי היש" נפסלו על רקע אי קיו חנייה מוסדרת וקרובה .לחדר
ישיבות מוזמני הרבה אנשי מבחו .
סוכ :
הנהלת הקהילה בעד הגדלת המרכול על חשבו" חדר הישיבות הקיי .
מתווה הפעולה שהוצע:
חברי ההנהלה יבדקו את  2המקומות המוצעי ויבחנו חלופות נוספות להעברת חדר הישיבות.
באחת הישיבות הבאות יתקיי דיו" בחלופה מועדפת להעברת חדר הישיבות.
לאחר החלטה על המיקו החדש ,יבנו  2תכניות כלכליות (1) :לשיפו חדר ישיבות חדש (2) .להגדלת
המרכול ,כולל הסדרת פרגולה וספסלי נוספי מחו למרכול .התוכניות יובאו לדיו" בהנהלת הקהילה.
מאחר וכיו המרכול מוכר לחיצוניי יותר מאשר לחברי קיבו  ,ביקשו חברי ההנהלה לערו דיו" לגבי רמת
הרווחיות והתרומה של הענ* לקיבו מהחיצוניי .
הדיו" בנושא טר הושל ויימש בישיבה נוספת.

