קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1102
9.10.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :המשך אירועי סוכות *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

המשך אירועי סוכות
ערב שישי )ערב חג שני( ,9.10.09 ,בחדר האוכל

נתן אלתרמן  -חייו ויצירתו
יופיעו :ניצה ושמואל כהן במופע "באומר ובצליל"
מפגש תרבות המשלב הרצאה ושירה בצוותא
 – 21:00קפה ועוגה.
 -21:30תחילת המופע.

ביום שבת ,10.10.09 ,בשעה " ,16.30הקפות" שמחת תורה בסגנון יד מרדכי!
תלתון ערבה וצוות סוכות מזמינים את כל החברים והתושבים ,מבוגרים וצעירים ,למשחק הקפות מלהיב!!
נפגשים למרגלות גבעת הפסל.
המשתתפים מוזמנים להביא כיבוד קל וביתי  ,אנחנו דואגים לשתייה..

כולם מוזמנים !!
צוות סוכות
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 5.10.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1הצגת ביצוע הקהילה לתקופה ינואר-אוגוסט .2009
השתתפו בדיון מאירי פרל והדרית שיפרין.
ביצוע  8החודשים הראשונים של הקהילה לשנת  2009הוצג על ידי יריב קלרמן ,מאירי פרל והדרית
שיפרין ,תמחירנית הקיבוץ.
תכנון מול ביצוע ינואר-אוגוסט  2009מלמד כי שנת  2009צפויה להסתיים באיזון המתוכנן.
דגשים עיקריים:
 הגירעון שאפיין את חד"א-מטבח וענף הרכב בשנה הקודמת נמצא במגמת ירידה ,והיד עוד נטויה.
 ענף הבגד מציג איזון מעודד .שאר ענפי הקהילה עומדים בטווח התוכנית ,חלקם אף מציגים
תוצאות מעל היעד.
סיכום:
ביצוע קהילה ינואר-אוגוסט  2009הסתיים ביתרה של  220אש"ח .השאיפה להמשיך ולשמור על מגמת
האיזון עד סוף השנה.
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לפניכם טבלה המתמצתת את הדו"ח:
תמצית תוכנית מול ביצוע קהילה ,ינואר-אוגוסט :2009
ביצוע 1-8
2009

קהילה
מס פרוגרסיבי
הכנסות מס פרוגרסיבי
הוצאות מס פרוגרסיבי
מס פרוגרסיבי סה"כ
מס קהילה
הכנסות מס קהילה
הוצאות מס קהילה
השקעות מס קהילה
מס קהילה סה"כ
מס מוניציפאלי
הכנסות מס מוניציפאלי
הוצאות מס מוניציפאלי
מס מוניציפאלי סה"כ
ענפי קהילה
בצ''מ )בלתי צפוי מראש(
סה"כ קהילה ללא קרנות
ופרויקטים

תוכנית 1-8
2009

1,241,684
-240,639
1,001,046

1,120,000
-213,333
906,667

982,726
-2,301,288
1,221
-1,317,341

975,360
-2,302,928
-46,667
-1,374,234

640,571
-286,754
353,817
183,711
0

636,480
-636,480
0
499,635
-100,000

221,233

-67,932

 .2סליקה ישירה במרכול ובמטבח
השתתף בדיון :מאירי פרל.

רקע:
פרסום ראשון בנושא שינויים בסליקה הישירה במרכול הופץ לחברים בד.מ .מס' .10.7.09 ,1090
פורסם אז על ידי מאירי כי עד אותו היום ביצעו המרכול והמטבח "שידור" אחד )העברת נתונים לחיוב(
פעם אחת בסוף כל חודש.
היות וכמות העסקאות והיקפי סכומי הקניה גדלו מאד ,העברת הנתונים אחת לחודש גוררת תקלות
ובעיות לא מעטות עקב זמן שידור ארוך ומסגרות אשראי לא מאושרות.
כפתרון לנושא ,שגובש יחד עם חברת האשראי ובית התוכנה ,הוחלט לבצע שידור שבועי ברכישות
מהמרכול ומהמטבח.

עיקרי הדיון במזכירות:
 .1בפועל :השינוי בסליקה שהחל לפני כחודשיים מסב חוסר שביעות רצון אצל הרבה מהרוכשים בחד"א
ובמרכול .הסיבה העיקרית :קושי במעקב אחר הוצאות הרכישה הנובע מסליקה שבועית מול הבנק
המתבצע במקביל לשיטת דיווח חודשית של המרכול והמטבח.
 .2הובהר על ידי יריב ומאירי שלא ניתן לחזור לשיטה הישנה של סליקה אחת לחודש היות ומערכת
התקשורת בין הקיבוץ לבנק אינה עומדת בעומס העברת נתונים של העסקאות המצטברות בחודש אחד.
 .3יחד עם זאת ,הובהר על ידי יריב ומאירי כי מתבצעות פעולות והכנות אינטנסיביות למעבר לסליקה
יומית .כאשר הסליקה תהיה על בסיס יומי יוכלו הרוכשים במרכול ובמטבח לעקוב בנקל אחר רכישותיהם
ולהשוות בין הקניות בפועל לבין החיובים בגינן.
 .4המזכירות מברכת על השינוי המוצע.
כאשר יסתיימו ההכנות הדרושות למעבר לסליקה יומית יתבצע דיווח מסודר לציבור החברים והתושבים
הנהנים מהשירות בחד"א ובמרכול.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------2

ניקוי גגות ומרזבים לקראת גשמי החורף
שלום לכולם!
בימים הקרובים ,לקראת בוא החורף ,ינוקו גגות ומרזבי הבתים על ידי צוות עובדים מהקיבוץ.
העבודה החלה ואמורה להסתיים עד סוף השבוע הבא .נבקשכם לסגור את חלונות הבתים כדי למנוע
כניסה של עלים ולכלוך מהגג.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לזיו בקר ,אחראי הניקיון.052-5989835 ,
תודה על שיתוף הפעולה ,לימור לבנה.
__________________________________________________________________________

סיכום "בוקר של לימוד" שהתקיים ביום כיפור
ביום כיפור התקיים "יום לימוד" משותף ,שאורגן על ידי חנה ומשה סוקר.
האירוע היה תרבותי ,מלמד ,מעניק השראה ,מאורגן למופת ,ובעיקר
תורם רבות לאווירת הקהילה החילונית שבה בחרנו לחיות.
המארגנים ,וכן המורים שהרצו ,הופתעו ממספר וממגוון המשתתפים שהגיעו
למקום.
כמו כן ,רוב רובם של המשתתפים לא עזב את המקום עד לסיום האירוע שנמשך
קרוב ל 4 -שעות.
אני אישית מרגישה שיום הלימוד הוסיף לי רבות; גם מבחינה לימודית ,גם מבחינה
רוחנית וגם מבחינה קיבוצית.
לחנה ומשה ,תודה לכם על היוזמה ועל הביצוע המוצלח!
בשם משתתפים רבים ,אורלי סיגלמן

__________________________________________________________________________

"שלישי כי טוב"  -מועדון חברים
 ניפגש ביום שלישי ,13.10.09 ,והפעם :במועדון לחבר הישן )ליד המוזיאון(
 נושא המפגש" :בחדר הטיפולים"  -עם אלון דגן
כדאי לבוא ,יהיה מעניין!
צוות המועדון
__________________________________________________________________________

1959כנס היובל לגרעין "רונן" 1959-2009 -
לפני  50שנה התקבצו גדודי "סער" מירושלים רחובות ורמת -גן לגרעין אחד חי ותוסס –
גרעין "רונן".
בשנת  1959הגיע הגרעין ליד מרדכי להגשמה והשלמה .הגרעין מנה  60חברים וחברות.
מתוכם חברי קבוץ כיום  -רחל שטרנברג  /יוסקה סטולר  /רותי ריכל  /אורי לבנה
דוד גורביץ  /יעל וינמן  /גדי רינת  /קוצי ויל.
ברצוננו ליידע כי ביום שבת ,17/10/09 ,יתכנס הגרעין ביד מרדכי לחגוג ולציין את יובלו.
)ההשתתפות בכנס לחברי הגרעין ובני זוגם(
חזק ואמץ ומזל טוב
חברי גרעין "רונן"
__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג סוכות שמח לכל בית יד מרדכי !
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