קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1070
30.01.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :שיחת קיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................
__________________________________________________________________________

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שני ,2.2.09 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
*נושאים לדיון:
 .1דיון בהמלצת המזכירות להפרטת אנרגיית הגז )מעבר לצריכת גז בשיטת
משפחתיים לכל בית אב( .הנושא פורט בדף מזכירות מס' .9.1.09 ,1067
 .2דיון בשלוש חלופות להפעלת ענף הרכב .פורט בדף מזכירות מס' .23.1.09 ,1069

בלוני גז

קלפי
* נושאי השיחה יובאו לאישור הקלפי בתאריכים .6-8/2/09
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 27.1.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,גיורא אתר ,איתן ציון ,שלוית קראוס ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי,
יריב קלרמן ,אופיר לבנה .השתתפו בדיון :ישראל מידן ,שי ציון ,מאירי פרל )חברי צוות היישום( ,שולי
עמרם – מ.חשבונות קהילה.
 ישיבת המזכירות הוקדשה בחלקה לדיון במספר סעיפים אשר להם השפעה על תקציב הקהילה לשנת
.2009
 מטרת הדיון המוקדם בחלק מסעיפי התקציב הייתה גיבוש החלטה  /עמדה לגביהם ,טרם ניסוחם
ושיבוצם בתקציב המוצע.

 .1המשך הדיון בנושא ענף המזון
א .רקע:
ענף המזון הינו משמעותי בהחלט בחיי קהילת יד מרדכי ,הן לפני שינוי אורחות החיים והן לאחריו.
משמעותו באה לידי ביטוי בתקציב הפעלה גדול במיוחד ובמרכזיותו באורחות חיינו כמרכז חברתי –
תרבותי .ענף המזון נבחן בשני דיוני מזכירות קודמים ,במרכזם עמדו שלוש חלופות אותן בחנה המזכירות:
 .1המשך הפעלת חדר האוכל והמטבח כענף עסקי )קייטרינג ומכירות החוצה(.
 .2הפעלת חדר האוכל והמטבח רק לקהילה )ללא מכירות מזון החוצה(.
 .3הפעלת חדר האוכל והמטבח על ידי מפעיל חיצוני.
כפי שנמסר בדיווחים קודמים ,הדיונים היו מורכבים ונסבו סביב שאלות כלכליות וחברתיות כאחד .בתום
שני הדיונים ולפני הדיון הנוכחי תמכה המזכירות בהפעלת חדר האוכל והמטבח על ידי מפעיל חיצוני,
בעיקר בשל העובדה כי שתי החלופות המגלמות הפעלה עצמית של הענף הציגו תקציב גירעוני גדול
)האחת -825 :אש"ח ,השניה -763 :אש"ח( ולא כללו תוכנית לאיזון תקציבי.
תמיכת המזכירות בהפעלת הענף על ידי מפעיל חיצוני דחפה את ענף המזון לבצע פעולות דרסטיות
ומצמצמות שיאפשרו בניית תוכנית מאוזנת לביצוע בשיטת ההפעלה העצמית .בהתאם לכך ,בין הדיון
השני לדיון השלישי במזכירות בנושא זה ,גובשה מחדש תפיסת ההפעלה העצמית של הענף.
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תהליך גיבוש החלופה מחדש הובל על ידי יריב קלרמן בריכוז מאמץ ותוך שיתוף פעולה מלא והירתמות
של הנהלת ענף המזון ,ובסיוע של גלעד בארי בהיבטים המש"איים של הסוגיה.
בדיון הנוכחי והמסכם במזכירות נבחנו אם כן שתי חלופות ,זו מול זו:
 .1המשך הפעלה עצמית של חדר האוכל והמטבח בהתאם לחלופה העדכנית שגובשה לקראת הדיון
הנוכחי.
 .2הפעלת חדר האוכל והמטבח על ידי מפעיל חיצוני.

ב .נתוני פתיחה:
שנה
2005
2006
2007
2008
2009

גירעון
-1,193,000
-1,150,000
-815,000
-900,000
בהתאם לטבלת
האלטרנטיבות שלהלן

הערה כללית
מטבח וחדר אוכל,
כולל השקעות

ג .חלופות ההפעלה
על מנת לאפשר השוואה אובייקטיבית בין החלופות נשמר בעריכתן העיקרון של יצירת מכנה משותף
בנתוני עלויות ההוצאה וההשקעה.
חלופה
1

2

שיטת הפעלה
הפעלה עצמית של המטבח
וחד"א כענף עסקי .מחירי
המנה לחברים מסובסדים
הפעלת המטבח וחד"א על
ידי מפעיל חיצוני .מחירי
המנה לחברים מסובסדים

יתרה
לחד"א )(₪

יתרה
למטבח )(₪

סה"כ יתרה
) (₪

השקעות
) (₪

סה"כ אחרי
השקעות
) (₪

0

120,000

120,000

60,000

60,000

-77,660

190,000

112,340

60,000

52,340

חלופה 1
הפעלה עצמית של המטבח וחד"א כענף עסקי .מחירי המנה לחברים מסובסדים.
להלן תיאור הפעולות שבוצעו בשבוע האחרון אשר בזכותן מתאפשרת הצגת תקציב מאוזן )פלוס(
לחלופה זו:
שכר וכוח אדם
 הענף נפרד משי עובד ,המלווה הכלכלי של הענף בשנים האחרונות. קוימו פגישות כלליות עם העובדים וכן פגישות פרטניות עם כל אחד מהם .שונו מבנה השכר שלהעובדים ועלות העסקתם .מצבת העובדים בענף תצטמצם החל מהחודש הבא .עובדים שנשארים נרתמים
למאמץ הכללי ולוקחים על עצמם משימות נוספות ללא רישום 'שעות נוספות'.
 סך החיסכון במהלך רה-ארגון כוח האדם בענף 47 :אש"ח בחודש.שליטה בעלויות המזון ובמלאי
 טיפול בספקים ובמלאי ,וכן כל הקניות )מזון ואחר( יבוצעו וירוכזו על ידי פונקציה אחת ,בפועל יופקדובידיה של שפרה שכטר.
בקרה ומעקב אחר רווח והפסד
 נבנה דו"ח רווח יומי המפרט כל ההכנסות היומיות מול כל ההוצאות היומיות והעלויות הקבועותוהכלליות היומיות .הדו"ח יאפשר שליטה ובקרה במסגרת יומית ולמעשה יאבחן מגמות רווח והפסד
ברגישות גבוהה .בהתאם יופקו לקחים ויבוצעו תיקונים .תמיכה נוספת תתקבל על ידי מערכת התמחיר
החדשה שהוטמעה לאחרונה בהנהלת החשבונות .המערכת תשפר באופן משמעותי את יכולות המעקב
והבקרה על פעילות הענף.
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התאמת מחירים
 מחירי המנות ,אל אף סבסודם לחברים ,יותאמו למחירי הקניות וישקפו שינויים ריאליים שחלו ויחולובשוק המזון הארצי.
צמצום שעות הפתיחה של חדר האוכל
 ארוחות הבוקר יבוטלו. ביום ו' תוגש ארוחת הצהריים בין השעות .11.30-13.00ניהול הענף
 ניהול הענף יופקד אד הוק בידי יריב קלרמן במסגרת של  8שעות שבועיות .שפרה שכטר תוגדר כמנהלתתפעול של הענף.
דגשים נוספים לחלופה
 מציגה גישה שמרנית על פיה יימכרו רק  160מנות ביום מחוץ לקיבוץ .ככל שיתרחבו המכירות כךישופר עוד מאזן הענף.
 מציגה בתוכנית המוצעת גישה מחמירה הכוללת תשלום שכ"ד של הענף לקהילה בעלות שנתית של 120אש"ח.
 במהלך התקופה האחרונה בוצעו השקעות רבות בעסק ונבנתה תשתית טובה להמשך הפעלתו:אישורים ורישיונות ,כשרות ,העמדת רכבים לשינוע מזון ,רכישת ציוד ,התאמת עובדים לפעילויות
השונות ,בניית מוניטין ועוד.
 למטבח יד מרדכי יתרון בשוק המתבטא בערך מוסף כמוכר מזון מהקיבוץ )מזון בריא ,נקי ,ואיכותי(. ניהול חדר האוכל והענף נשאר בידי יד מרדכי על כל המשתמע מכך ,תוך המשך חיזוק המקום כנכסתרבותי-חברתי של יד מרדכי.
 אל מול נקודות החוזק של החלופה יש לציין כי הצלחת הפעלת החלופה תלויה הן באיכות ביצועהתוכנית בפועל על ידי ההנהלה והן בהתנהגות הצרכנים כתוצאה משינויים במחירי המוצרים.

חלופה 2
הפעלת המטבח וחד"א על ידי מפעיל חיצוני .מחירי המנה לחברים מסובסדים
-

ניהול המטבח וחדר האוכל יעבור מיד מרדכי למפעיל חיצוני )במסגרת הסכם שיכלול מגבלות
למפעיל והתחייבויות שלו כלפי הקיבוץ(.
איכות הציוד במטבח ותשתיותיו הטובות )כתוצאה מהשקעות השנתיים האחרונות( ינוצלו לטובת
הקהילה על ידי שכר הדירה שישלם המפעיל החיצוני.
הפעלת הענף על ידי מפעיל חיצוני תשחרר את הקהילה מעול תזרים המזומנים הנובע מהפעלת
הענף באופן עצמאי.
השליטה בטיב ובמחיר המנות ,בסוג השרות ,ובכל התחייבות אחרת של המפעיל החיצוני – תופחת.
קיימת חשיפה מסוימת לסיום התקשרות עם מפעיל חיצוני טרם המועד שייקבע ,עקב שיקולים חד-
צדדיים של המפעיל.

ד .מחירי המנות בפועל )בש"ח(
שתי החלופות מציגות מחיר
מסובסד לחברים
עלות
המחיר כיום
סוגי מנות  /הכנסות
חלופה – 2
ריאלית
חלופה  – 1הפעלה
הפעלה על ידי
עצמאית
מפעיל חיצוני
14.5
9
6.92
19.5
מנה עיקרית 1
15.5
12
10.36
19.5
מנה עיקרית 2
16.5
15
12.41
23.5
מנה עיקרית 3
6
3.5
2.73
6
תוספות
21.65
21.65
21.65
הכנסות מתושבים/שכירים
21.65
*21.65
21.65
*הכנסות מענפים ותאגידים
16.25
16.25
ארוחה עסקית  1לחבר
16.25
16.25
ארוחה עסקית  2לחבר
20.96
20.96
ארוחה עסקית  3לחבר
* ארוחות על חשבון הענף יחויבו במחיר מנה מלא )היום .(21.65 :עלות המנה תחולק בין החבר לענף:
החבר ישלם  ,₪ 5.65הענף .₪ 16
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ה .עיקרי הדיון כפי שנאמרו על ידי הנוכחים:
ראשית  -חברי המזכירות הביעו תמיכה מלאה באימוץ חלופה  1כבר מהחודש הבא .בנוסף בירכו את יריב
קלרמן ,שפרה שכטר ,הנהלת הענף ועובדיו ,על הכנת תוכנית ביצוע מקצועית לענף ועל הירתמות למאמץ
הכללי להשארת ניהול חדר האוכל והמטבח בידי הקיבוץ ,תוך הצגת תקציב מאוזן לענף לשנת .2009
להלן דגשים נוספים כפי שנאמרו על ידי הנוכחים:
 מחד טוב שהדיון מתקיים כעת ומובא לידיעת החברים ,מאידך ,האם לא היה נכון לקיימו כמהחודשים מוקדם יותר?
 לצד הרצון להתייעל יש חשיבות להתחייב לאיכות המזון והשרות שינתנו על ידי הענף בחדר האוכל. לצד הרצון להתייעל יש חשיבות לאפשר מסגרת נוחה של שעות פעילות חדר האוכל שתאפשרלמקסימום החברים והענפים שימוש בו.
 התוכנית המוצעת מחייבת מעקב יומיומי אחר ביצועי הענף מול התוכנית ,לרבות זיהוי מגמותהצרכנים בעקבות שינויי מחיר.
 לצד ספקות טבעיים כלפי השגת תוצאות התוכנית יש לציין כי מהלך הרה-ארגון בענף עשוי להביאלהצלחתה.
 התוכנית עשויה להצליח היות ויש לה מספיק עוגנים טובים ,כגון הסכמות שכבר הושגו עם העובדיםלגבי שינוי תנאי ההעסקה ,והכנסות שיתקבלו מענפים ותאגידים.
 חשוב לרתום את ציבור החברים למאמצים הרבים שנעשו במטרה להציג חלופה מאוזנת שתשאיר אתניהול הענף בידיים שלנו.
 התאמות מחירי המוצרים לצרכן צריכות להיעשות בתבונה ובשיקול דעת ,תוך התחשבות בחבריםמחד ובשינויי עלות קנייתם מאידך.
 העלאת המחיר בחלופה  1הינה סבירה ומתונה ,הן ביחס לחלופת 'מפעיל חיצוני' והן ביחס למחיריהמנות כיום .כמו כן היא מחויבת ממציאות הרכש .השינוי המוצע במחירים משלים את פעולות
הייעול האחרות שהוצגו לעיל ,תוך השארת הסיכוי להתנהל ולנהל את הענף באופן מאוזן.
 יש חשיבות רבה להמשיך ולשמור על חדר האוכל כמקום מפגש חברתי לחברים ,לילדים ולמשפחות.לשם כך חשוב הן לשמר והן להמשיך ולפתח את יחסי האמון בין הענף לבין הצרכנים.
 במסגרת המאמצים הרבים המושקעים כעת בייצוב ובאיזון הענף נצטרך כציבור לדעת גם לוותר עלשרות פחות הכרחי כדוגמת ארוחות הבוקר .ויתורים אלה יאפשרו לנו לשמור על המשכיות המקום,
כנותן שרות בצהריים ובסופי שבוע.

ו .סיכום
 .1בתום שלושה דיונים ערים ורחבים בנושא התרשמה המזכירות כי חלופה  1היא המתאימה ביותר
ובפועל החליטה לאמצה החל מהחודש הבא ועל פי הפירוט להלן בסעיף .2
מסקנת המזכירות נובעת בתמצית משלוש הסיבות הבאות:
 החלופה מציגה תקציב מאוזן )פלוס( לשנת .2009 החלופה משאירה את ניהול המטבח וחדר האוכל בידי הקיבוץ ובכך משמרת את השליטה בטיב המזוןובאיכות השרות שינתנו בו.
 החלופה משמרת את מעמדו החזק של חדר האוכל כמרכז חברתי -תרבותי ביד מרדכי. .2פירוט:
א .ארוחות על חשבון הענף  /תאגיד יחויבו במחיר מנה מלא )היום .(21.65 :עלות המנה תחולק בין החבר
לענף :החבר ישלם  ,₪ 5.65הענף .₪ 16
ב .החל מתאריך  15.2.09לא יוגשו יותר ארוחות בוקר.
ג .בימים א-ה :החל מפברואר  ,09למשך שני חודשי ניסיון ,תוגש ארוחת הצהריים מהשעה  11.30ועד
השעה .16.00
ד .החל מתאריך  13.2.09תוגש ארוחת הצהריים בימי שישי בין השעות .11.30-13.00
ה .ניהול הענף יופקד אד הוק בידי יריב קלרמן לתקופה של  4חודשים ,במסגרת של  8שעות שבועיות.
תקופה זו תוגדר כתקופת ניסיון להפעלת הענף בשיטה המוצעת.
ו .מחירי המנות :בהתאם לפרסומי ענף המזון.

 .2לקראת שיחת קיבוץ בנושא ענף הרכב
בהמשך לדו"ח ישיבת המזכירות בנושא הרכב )פורסם בשבוע שעבר' ,דף מזכירות'  (23.1.09 ,1069החליטה
המזכירות בדיון הנוכחי כי הצבעת הקלפי שתתקיים בסעיף הרכב תתבצע כהצבעה בין חלופות.

 .3חיובים בתחום ענף הדירות
השתתף בדיון :יגאל מורן – מנהל ענף השכרת דירות.
4

א .דירות אירוח
הקהילה מפעילה כיום בין  2-4דירות אירוח כתלות בתקופות הביקוש .המחיר לחברים בגין השימוש
בדירות עומד כיום על  ₪ 25ליום .מחיר השימוש לא עודכן בשנים האחרונות ורחוק מלשקף את העלות
האמיתית של אחזקתן ועלותן האלטרנטיבית .המזכירות רואה חשיבות רבה בהמשך קיום הפעלת דירות
האירוח אך מבקשת לבצע עדכון למחיר ,שהחל מהחודש הבא יעמוד על  ₪ 70ליום .באמצעות מחיר זה
תכוסה עלות אחזקת הדירות ,לא כולל ניקיון.
ב .שכ"ד לסטודנטים
על פי החלטות הקיבוץ טרום השינוי ,בנים סטודנטים )מעל  20שעות שבועיות( המתגוררים בקיבוץ בלבד
זכאים להנחה של  50%בעלות שכר הדירה .בהתאם להחלטות הקיבוץ בעניין זה רשאית המזכירות לעדכן
מעת לעת את התעריף על ציר הזמן ובהתאם לרוחו.
מתוך רצון לייצר מערכת הנחות זהה לכלל הבנים מבקשת המזכירות לעדכן במתינות ובהדרגה את תעריפי
ההנחה לסטודנטים על פי הטבלה שלהלן:
הנחה
תקופה
50%
עד ספטמבר 2009
מספטמבר  2009ועד ספטמבר 25% 2010
15%
מספטמבר 2010
ג .יזמויות
כעקרון ,ענף השכרת דירות וצוות הדיור פועלים להפניית מרבית היזמויות למתחם האולפן לשעבר .על פי
תוכנית האב שאושרה בקיץ האחרון מתחם זה אינו מיועד לשיוך.
מתוך רצון לעודד את היזמים לדבוק ביוזמתם ולאפשר להם זמן הרצה סביר ,המאופיין ביחס גדול של
הוצאות מול הכנסות ,אימצה המזכירות המלצות צוותי הדיור והיישום של הקיבוץ בנוגע למודל חיוב
שכ"ד:
מחיר
תקופה
 3חודשי הפעלה ראשונים ללא חיוב
 ₪ 7למטר
 4-12החודשים הבאים
 ₪ *12למטר
לאחר  12חודשים
•

מחיר ממוצע להשכרת מחסנים  /משרדים ביד מרדכי לגופים חיצוניים.

----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

עדכונים בנושא בריאות
 .1שינויים במועדי שעות קבלה במהלך פברואר 09
בעקבות יציאתי לחופש בין התאריכים  1.2.09ל 28.2.09 -יחולו מספר שינויים בשעות קבלת האחות
במרפאה .שעות הקבלה של הרופאה ושל מזכירת המרפאה ללא שינוי.
שעות קבלת האחות לתקופה זו:
יום ראשון :בין השעות 7.00-11.00
יום שני :בין השעות 11.00-15.00
יום שלישי :בין השעות 11.00-15.30
יום רביעי :בין השעות 11.00-15.00
יום חמישי:בין השעות 7.00-11.00
יום שישי :בין השעות 10.00-12.00
בשעות הערב יש להתקשר ל"שורש" או "ביקור רופא".
בנושא בדיקות רפואיות לחידוש רישיונות נהיגה יש לפנות לדבורה ויס.
בברכת בריאות טובה! ולהתראות
דבורה גורביץ

 .2תזכורת
אין לפנות לחדר מיון בבית חולים ללא הפניית רופא  /אחות )מקומי או שר"פ(.
בריאות לכולם ,ניצה רינת

_______________________________________________________________
5

תקציב אישי  -קבלת קהל
לחברים שלום,
שנת כספים חדשה החלה ואיתה חזרה לשגרה אחרי מבצע "עופרת יצוקה".
על מנת לשפר את תחושת השרות והנגישות לציבור החברים ,החלטנו לפרסם מועדים קבועים לקבלת
קהל במשרד 'תקציב אישי' במחלקת הכספים בהנה"ח:
 ימים א'-ה' בין השעות .9.30-15.00
 טלפון במשרד) 20504 :ניתן להשאיר הודעות במענה קולי עם פרטי הפונה והפניה(.
 ניתן להעביר פניות לזהבה באמצעות האי-מייל ,כלי נוח ויעיל שעומד לרשות החברים .האי מייל
של זהבה קלרמןzehava@yadmor.co.il :
 שינויים במועדי הקבלה יימסרו לחברים מבעוד מועד.
בברכת שבת שלום,
מאירי פרל וזהבה קלרמן
__________________________________________________________________________

מענק בגין הורים
עדכון לגבי ביצוע השלבים ,כפי שפורסמו בדף מזכירות מס' :26.12.08 ,1065
 .1חברים שלא עבדו מעולם בחוץ ,הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( ,ושהוגדרו על ידי
הפרויקטור לנושא זה )רו"ח יוסי ישראל ,משרד רו"ח  (BDOכמי שאין לבית האב שלהם כל חוב לקיבוץ
קיבלו במהלך ינואר  09את החלק היחסי של המענק לשנת  2008ולשוטף.
 .2חברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( ,שעבדו בחוץ בעבר ,ולקיבוץ נתונים מדויקים
לגבי צבירות חיצוניות שלהם )כגון קופות גמל ,פנסיה ,קרן השתלמות ביטוח מנהלים וכו'( – בדיקת
הפרויקטור בעניינם תסתיים עד תאריך  .22.2.09תאריך זה משקף דחייה של  21יום ביחס לתאריך המקורי
שפורסם בעדכון הקודם )ד.מ  (26.12.09 ,1065זאת עקב חופש מאולץ שנכפה על רו"ח יוסי ישראל בימי
מבצע "עופרת יצוקה") .יוסי ,המתגורר דרך קבע בקיבוץ מפלסים' ,נדד' צפונה בתקופת המבצע וביקש
למסור התנצלותו על העיכוב שנגרם בגינו( .בסיום הבחינה יופק מכתב לכל בית אב עם תוצאות הבחינה
ופרטים לגבי המשך התהליך.
 .3לגבי חברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( ,שעבדו בעבר בחוץ ,ולקיבוץ חסרים
חלק מהנתונים לגבי צבירותיהם החיצוניות ,או שעובדים בהווה בחוץ :אל אף העיכוב שנכפה על
המערכת בשל השפעות מבצע "עופרת יצוקה" על רו"ח יוסי ישראל ,ייעשה מאמץ לעמוד בלו"ז שפורסם
בעדכון הקודם )ד.מ  ,(26.12.09 ,1065קרי תהליך הבחינה בעניינם צפוי להסתיים בתאריך .31.3.09
 .4אנו מתנצלים על העיכוב הנקודתי שתואר לעיל ומודים לחברים על גילויי הסבלנות כלפי אופן הטיפול
בנושא.
נמסר על ידי יריב קלרמן ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________

נוהל הפעלת חדר ישיבות של הקיבוץ
בעקבות מעבר משרדי ענף שירותי האבקה לקומה העליונה באותו הבניין עבר ניהול חדר הישיבות לידי
ההנהלה .חדר הישיבות יוגדר כחדר הישיבות של הקיבוץ ,לטובת קיום פגישות וישיבות של חברים,
הנהלות ,צוותים וועדות.
בהזדמנות זו נודה לדודי ענבר ולצוות ענף שירותי האבקה על ניהול ותחזוק רב שנים של חדר הישיבות
לטובת המשק והקהילה.

נוהל הפעלת חדר ישיבות של הקיבוץ – חל מפברואר :2009
 .1חברים/צוותים/וועדות/ענפים המעוניינים לקיים ישבות בחדר הישיבות של הקיבוץ יתאמו המועד מול
שלוית קראוס ,שתנהל את יומן החדר.
 .2מפתח לחדר ישבות יימסר למזמין על ידי שלוית קראוס ישירות ליד או לתא הדואר .למחרת הישיבה
יוחזר המפתח לשלוית על ידי המזמין.
 .3בסיום כל ישיבה ידאגו משתתפיה לניקיון השולחן ,החדר והמטבחון ,לרבות זריקת אשפה.
 .4יש לדאוג לכיבוי המזגן בעת עזיבת החדר.
 .5ניקיון תקופתי לחדר – באחריות ההנהלה.
 .5החדר ישמש את הענפים והחברים לצורך ישיבות ופגישות בלבד.
נמסר על ידי אופיר לבנה
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בחירת אבישי לבנה לתפקיד רכז תחום החינוך
 לפני חודש אושרה במזכירות פניית ועדת החינוך לבחור אחראי/ת לתחום החינוך הבלתי פורמאלי ביד
מרדכי .המכרז לתפקיד פורסם בראשית ינואר.
צוות שכלל את מישל דגני )ו .חינוך( ,יריב קלרמן )מנהל הקהילה( ,מיכל ארדנינג )ו .חינוך( וגלעד
בארי )מש"א( ,נפגש עם המועמדים ובחר לתפקיד את אבישי לבנה.
אבישי מעוניין מאוד בתפקיד .להערכת הצוות הבוחר עונים כישוריו והכשרתו על הדרישות .במהלך
הלימודים תתבצע העבודה בהיקף של חצי משרה ,ובחופשים במשרה מלאה.
הצוות מאחל לאבישי הצלחה בתפקיד החדש.
 תודה למישל דגני ואשרת קלרמן שנרתמו למלא עד כה את ניהול תחום החינוך והתלתון ועשו זאת
באכפתיות רבה ,בהתנדבות ובמסירות.
נמסר על ידי גלעד בארי
__________________________________________________________________________

עדכון מחירי מנות בחדר האוכל –

בתוקף מחודש פברואר 2009

מחיר
סוגי מנות
9
מנה עיקרית 1
12
מנה עיקרית 2
15
מנה עיקרית 3
3.5
תוספות
21.65
הכנסות מתושבים/שכירים
*21.65
*מחיר לענפים ותאגידים
16.25
ארוחה עסקית  1לחבר
16.25
ארוחה עסקית  2לחבר
20.96
ארוחה עסקית  3לחבר
* החבר משתתף בעלות של .₪ 5.65
נמסר על ידי יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

פורסם השבוע בעיתון 'הדף הירוק'
ברצוננו להודות מקרב לב
לקיבוצים ,לחברים ולבעלי התפקידים,
שאמצו אותנו בחום ועטפו אותנו באהבה גדולה בימי מבצע "עופרת יצוקה"
למשמר העמק ,יטבתה וקבוצת שילר – על פתיחת ביתכם עבורנו לאירוח ילדינו ומשפחותינו בנדיבות
ובנועם במהלך כל שבועות המבצע!!
לקיבוצים כפר חרוב ,מעגן ,מזרע ,געש ,שדות ים ,מעגן מיכאל ,גן שמואל ,ברעם ,להב וגניגר – על
תרומתכם ועל האירוח האדיב והנעים של חברים ומשפחות מקיבוצינו!
לקיבוצים רבים מאד – על אירוח פרטני של משפחותינו בבתי החברים ,ועל הרצון הכן לסייע ולעזור לנו
בימי הלחימה! ולכל מוסדות החינוך ,המפעלים ,העמותות ,בתי העסק ,האמנים והאזרחים הרבים
– על התרומה ,התמיכה והחיבוק החם שהענקתם לנו מקרוב ומרחוק!

תודות וברכות
למועצה האזורית חוף אשקלון ,למועצה האזורית אילות,
לעיריית חיפה ולתנועה הקיבוצית -
על הליווי ,הדאגה והסיוע בתקופת המבצע!

תודה ויישר כוח לכולכם!!
מאיתנו ילדי וחברי הקיבוצים זיקים ,כרמיה ויד מרדכי
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________
7

הערב ,30.1.09 ,בשעה  21.30בחדר האוכל
יתקיים ערב תרבות – על הספר "ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי"

נארח לשיחה פתוחה את ד"ר קובי פלד ,היסטוריון ומרצה באוניברסיטה העברית
ירושלים ,להכרות איתו ועם ספרו" ,ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי".
הספר שכתב פלד עוסק בהיסטוריה של יד מרדכי ומתאר את ההתמודדות המורכבת
של הקיבוץ עם מפעל ההנצחה וזיכרון מרד גטו ורשה בקיבוץ בשנים .1943-1951
נמסר על ידי נאווה גל

__________________________________________________________________________

הזמנה לישיבה פתוחה של צוות היגוי תוכנית האב
לצורך דיון בהסתייגות שאושרה לבחינה
במסגרת אישור תוכנית האב )קלפי :(17.8.08
ישיבת הצוות תתקיים ביום א' ,8.2.09 ,בשעה ,16.00
בחדר הישיבות של הקיבוץ





בשבוע שעבר
פורסם תאריך
שגוי לפגישה.
הפגישה
תתקיים ב-
8.2.09

מטרת הפגישה לבחון ולאשר אחת משתי חלופות לתכנון מתחם המגורים
הלא מבונה ,מזרחית לשכונת נווה זית.
)הדיון בבחינת תוואי הדרך בין השכונות נווה משק לנווה זית יתקיים במועד אחר(.
הפגישה המיועדת הינה פגישת המשך לסיור שטח ודיון ראשון שהתקיים בנושא וסוכם בדף
מזכירות מס' .26.9.08 ,1053
בפגישה ישתתפו נציגי משרד האדריכלים "א.ב .תכנון" ,מתכנני תוכנית האב של יד מרדכי.

הציבור מוזמן!
נמסר על ידי אופיר לבנה

__________________________________________________________________________

לשרית הוניג
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לנישואי שגיא עם בח"ל נעמי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

לסבים הגאים חיה גל ויעקב אוריש
ולהורים המאושרים גלית-שרה ונרי
מזל טוב להולדת הנכדה והבת – נעמי !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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