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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1019
26.12.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :מכרזים *אורחות חיים *דו"חות שיחה ,קלפי ומזכירות *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

מכרז
ועדת מינויים מזמינה את ציבור החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי ציבור
שיכהנו כחברים בוועד המנהל של הקיבוץ )מזכירות(
החל מינואר  ,2008לקדנציה חדשה בת  3שנים.
המכרז ייסגר בסוף חודש דצמבר.
חברים המעוניינים להציג מועמדותם למזכירות ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם(
מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר
ועדת מינויים

מכרז פנימי
לבחירת שני נציגי ציבור שיכהנו כחברים

בצוות התיאום,
האחראי על ניהול היישום והתפעול של מודל רשת הביטחון ביד מרדכי.

המכרז ייסגר בסוף חודש דצמבר.
חברים המעוניינים להציג מועמדותם לצוות התיאום )יישום( ו/או להמליץ על חברים אחרים
)באישורם( מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר
ועדת מינויים
)מתוך חוברת השינוי ,סעיף  ,6.4עמוד " :17צוות תיאום :יורכב מבעלי התפקידים :מזכיר
הקיבוץ ,מנהל הקהילה ,מרכז משק ,מנהל משאבי אנוש ,מנהל כספים .הצוות ישמש כוועדת אד-
הוק ליישום תכנית השינוי באורחות החיים .צוות התיאום ישמש כפורום לדיון ,לליבון ולמתן
מענה לפניות הציבור בכל הקשור ליישום תכנית השינוי .לצוות התיאום יבחרו גם שני חברים
כנציגי ציבור ,שיהיו בצוות בישיבות הנוגעות ליישום השינוי .מנהל הקהילה ירכז את עבודת צוות
התיאום"(.

אורחות חיים  -לוח זמנים
צוות היישום )תיאום( החל לטפל בכל הפעולות הנדרשות במטרה להביא ליישום המודל תוך זמן סביר
וקצוב ועל פי לוח הזמנים שהוצב בחוברת השינוי בפרק .7
תאריך היעד להפעלת מודל השינוי הינו 1.3.08
אך כאמור בעקרונות השינוי שאושרו בקלפי ,התאריך מותנה באישור תקציב הקהילה ובגמר הטיפול
בתקנון קרן המילואים.
עדכונים ופרטים נוספים יימסרו בהמשך ,עם התקדמות הטיפול בנושאי היישום השונים.
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המשך פגישות אישיות עם חברים בנושא מודל השינוי
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות היישום במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם ,מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
נושא השיחה :אישור מסמך "מטרות ויעדים לתוכנית האב של קיבוץ יד מרדכי" .הנושא הוצג באמצעות
מצגת על ידי מירה יהודאי ,מתכננת תוכנית האב של יד מרדכי.
תאריך השיחה .17.12.07 :יו"ר השיחה :סוזי רגב .צילום :יואל שטיין .הגברה :משה הקל .נכחו באסיפה12 :
חברים.
החלטות :הנושא יובא להצבעה בקלפי בסוף השבוע הקרוב .21-22/12/07
__________________________________________________________________________

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת קלפי מיום :22.12.07
 .1הקיבוץ מאשר מסמך "מטרות ויעדים לתוכנית האב של קיבוץ יד מרדכי" ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ
בתאריך .17.12.07
תמכו ,100 :התנגדו ,8 :נמנעו .5 :ההצעה אושרה.
ניהול קלפי :ישראל ברוך ,גי ארדנינג ,בלה שני ,רחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 14.12.07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,שמעון כורם ,מאיר שגיא ,גיורא אתר ,יריב קלרמן ,מיכל ארדנינג,
אופיר לבנה .נעדרו מהישיבה :עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,אילון פרידמן.

" .1הסכם ניהול בית ספר חופים"
המזכירות אימצה את הסכם ניהול בית ספר "חופים" בין המועצה האזורית חוף אשקלון לבין קיבוץ יד
מרדכי .ההסכם ידון פעם נוספת בין נציגי יד מרדכי לבין נציגי המועצה ובאם יהיו תוספות או תיקונים
להסכם ,הם יובאו לדיון נוסף במזכירות .בסיום התהליך יובא ההסכם לדיון בשיחת הקיבוץ ולאישור
הקלפי.

 .2הצעת משרד הביטחון לתקצב שיקום תשתיות בקיבוץ
שנת  2007התאפיינה בדיונים ארוכים והתכתבויות אינטנסיביות עם משרד הביטחון ונציגיו ,באשר לגודל
הנזק שנגרם לתשתיות הקיבוץ ,עקב עבודות המיגון במוסדות החינוך שלנו .המזכירות החליטה לקבל
הצעת משרד הביטחון ,אשר הציע לקיבוץ  ₪ 100,000לטובת שיקום תשתיות שנהרסו בעקבות עבודות
המיגון.

 .3סיכום רבעון ג' של הקהילה לשנת .2007
סיכום רבעון ג' ) (2007של הקהילה הוצג במזכירות על ידי יריב קלרמן ומאירי פרל .חברים המעוניינים
לקבל בתא הדואר שלהם את חוברת סיכום הרבעון יכולים לפנות לגזברות ,לשרון פסי 052- ,08-6720579
.2287303

 .4דיון בנושא חידוש הופעתו של עלון יד מרדכי .השתתפו בדיון משה סוקר ואילן מאירי.
יוזמה ברוכה של חידוש הופעת "עלון קיבוץ" ביד מרדכי מובלת לאחרונה על ידי צוות חברים ,בראשותו
של משה סוקר .הצוות נפגש מספר פעמים בכדי לגבש את העקרונות על פיהם יופק העלון אחת לתקופה.
עבודת הצוות הוצגה לחברי המזכירות והיא מוצגת להלן ,בעמוד הבא:
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עלון  -קיבוץ
רציונל




תוכן



אחריות





כלי היכול לאגד את האוכלוסייה סביב הווי הקיבוץ;
כלי היכול להעביר מסרים מטעם הנהלת הקיבוץ;
כלי היכול לתת ביטוי לדעות ,רעיונות וכישורים של האוכלוסייה;
כלי היכול לקרב איש אל רעהו ,המאפשר היכרות הדדית בין החברים.
יקוימו מדורים קבועים כגון :סקירה על ענפים/ועדות; דיוקן של חבר/ה; הצגת חומר מהארכיון
על תולדות יד מרדכי; ראיונות עם בעלי תפקידים; וכו'.
יעודד ביטוי עצמי של חברים; תינתן במה לדיווחים של מוסדות;
העתקה של חומר מעניין וחיוני ממקורות אחרים )אינטרנט ,עלונים ,וכו'(.
על מערכת העלון לפעול לגיוון תוכן העלון ,לעידוד ביטוי הפרט ומוסדות הקיבוץ;
על מערכת העלון לפעול ליצירת אוירה חיובית בנכתב בעלון ,תוך שילוב בין חופש הביטוי לבין
כבוד הפרט וגופים נוספים;
על מערכת העלון להקפיד לעמוד בתקציב שיוחלט עליו.
על מערכת העלון לקיים ניהול שקוף ומשתף בעבודתה;

סמכות
 למערכת העלון הסמכות ליזום יצירת מרכיבים חדשים ונוספים בתוכן העלון;
 למערכת העלון הסמכות לשמור על שפה תרבותית ולמנוע השמצות ופגיעות בפרט ובגוף
כלשהו;
 למערכת העלון הסמכות לעכב פרסום רשימה לשם קבלת תגובה מצד בעלי העניין;
ביצוע





תבוצע פנייה לציבור להתנדב למערכת העלון;
תבוצע פניה לחברות/ים חיוניים למשימה להצטרף למערכת העלון;
העלון יצא לאור אחת לשבועיים ,במגמה להפיצו גם בדוא"ל.
תמחור מערכת העלון יטופל במסגרת צוות יישום מודל אורחות החיים.
------------------------------------------------------------------------------------

המזכירות מברכת את צוות החברים :משה סוקר ,ורד בר סמך ,ענת רייס ,נעמי ציון ,יהודית מידן ,חנה
מורג סוקר ,אילן מאירי ,טובה פרידמן ודפנה מורדיש ,על יוזמתם הברוכה בנושא הפקה מחודשת של עלון
יד מרדכי.
ועדת מינויים הוסמכה לטפל במכרז לתפקיד עורך העלון וכן בגיוס חברים למערכת העלון.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------אבלים ומשתתפים בצערם של
מרים גרטנר ,שמעון גרטנר ,חנה מורג סוקר ,מלכה קורן,
ישראל גרטנר והמשפחות המורחבות
עם פטירתו של חברנו היקר
יצחק גרטנר ז"ל
נולד בפולין 17.08.1919
נפטר ביד מרדכי 18.12.2007
יהי זכרו ברוך!
חברי יד מרדכי
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סליקה ישירה
לחברי יד מרדכי שלום
בכוונתנו להפעיל ,סוף סוף ,את הסליקה הישירה החל משנת הכספים הקרובה .2008
כל החברים ,והתושבים שהחליפו כרטיסי אשראי ,או שאין ברשותם כרטיס אשראי מסוג ישראכרט
מתבקשים להגיע בדחיפות ,לזהבה קלרמן להנהלת החשבונות ,ולמלא בקשה לקבלת כרטיס אשראי מסוג
ישראכרט.
רק באמצעות כרטיס אשראי מסוג ישראכרט תוכלנה להתבצע פעילות רכישה בחדר אוכל ובמרכול.
בתודה מראש על שיתוף הפעולה,
מאירי פרל.
__________________________________________________________________________

חובת העברת דיווחי פנסיה וגמל להנהלת החשבונות
חברי קבוץ המועסקים בתלושי שכר ,וצברו או צוברים זכויות פנסיוניות מעבודתם ,מקבלים בראשיתה
של כל שנה דוחות על צבירותיהם לשנה שהסתיימה ומשנים קודמות .דוחות אלה מקרנות הפנסיה )או
ביטוחי המנהלים( וקופות הגמל ,הנם בנוסף לדו"ח  106המרכז את כל נתוני השכר של השנה שהסתיימה.
החברים מתבקשים להעביר את דו"חות  106ואת הדוחות מקרנות הפנסיה להנהלת החשבונות .הנתונים
הכרחיים לצורכי הנהלת החשבונות ולצורכי איתור זכויות הפנסיה שנצברו.
לקראת המעבר למודל רשת הביטחון ,יש לבחון האם נצברה לכל חבר פנסיה בהתאם לגילו ולוותק
החברות .יתכן וההפקדות של חלק מעובדי החוץ נמוכות בהשוואה לוותק החברות שצברו ,והם זכאים
להשלמה .בהעדר נתונים ,לא ניתן לבצע הפקדות מתקנות.
העברת הדוחות של שנת  2007תהווה תנאי מקדים להפקדות מתקנות אם וכאשר זכאי להן החבר/ה.
אנחנו קוראים לחברים לשתף פעולה ,ולהעביר את הדו"חות האמורים.
ועדת פנסיה
משאבי אנוש
הנהלת החשבונות
הנהלת הקהילה
__________________________________________________________________________

לסבתא הגאה דליה בן חיים
ולהורים המאושרים
גלי וקובי
מזל טוב להולדת הנכדה והבת,
הילה !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

המשך שבוע טוב לכל בית יד מרדכי

