קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1201
24.2.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באול!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות לימור
ואופיר לבנה

בד הפע* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

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

טיול טו בשבט

דנה גלריה לאמנות

קריאה אחרונה למי שטר נרש לטיול:
הרשימה תורד מלוח המודעות )חדר האוכל( ביו
ראשו %ה 26/2/12 -ותיסגר.
ההרשמה מחייבת.
שבת שלו,
משה הקל
וצוות הטיול

 ,25/בשעה ,12:30
מחר ,יו שבת 25/2/12
נקיי בגלריה דיו %בנושא התערוכה "אוטומתו,"%
בהשתתפות
האוצרת רווית הררי והאמנית דנה יואלי.
חברי מוזמני,
בש חברי העמותה
רחל דביר

תיקו %מכשירי סלולאריי  -עדכו%
לחברי שלו,
החל מיו ראשו 26/2 %מתחילה חברת סלקו לחייב בגי %הזמנת שליח לתיקו %מכשירי .עלות שליח לצרכ%
קצה תעלה  1 49ללא מע"מ )אי %יותר שליחויות בחינ(.
כל מי שהזמי %שליח עד תארי* זה וחויב  -יכול ליצור איתי קשר ואדאג לו לזיכוי בהתאמה.
לידיעתכ ,נית %תמיד לגשת למרכזי השרות לצור* תיקו %מכשירי וקבלת שרות טכני.
שימו לב :בא קיבלת מכשיר חלופי אנא וודאו מול נציג השרות מועד אחרו %להחזרתו.
חריגה ממועד זה כרוכה בתשלו.
אנא הודיעו ג לבני ולקרובי המשפחה הגרי מחו לקבו המחזיקי טלפוני ניידי במסגרת החוזה של
הקיבו מול סלקו.
שבת שלו ,יפעת הררי

*שיחת קיבו
תתקיי ביו ג' ,6/3/12 ,בשעה  ,20:30בחדר הישיבות של הקיבו
נושאי לדיו%
 .1תקציב קהילה לשנת .2012
 .2תקציב משק לשנת .2012
 .3ייתכנו נושאי נוספי.
*השיחה תשודר )חי( בערו הפנימי ובשידורי חוזרי.
הנושאי יובאו להצבעת קלפי בימי שישי  9/3/12וראשו11/3/12 %
)בשל מסיבת הפורי שתיער* באותו סופ"ש – ישתנו מעט שעות ההצבעה:
ביו שישי  9/3/12נצביע בצהריי בשעות  .11:30-13:30ביו שבת לא תתקיי הצבעה,
וביו ראשו 11/3/12 %נצביע בשני מועדי:
בצהריי  ,11:30-13:30ובערב .18:30-20:30
הציבור מוזמ !%בברכה ,המזכירות.
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דו"ח מישיבת המזכירות מתארי* 20/2/12
נכחו בישיבה :עפרה הלפרי ,%אורלי סיגלמ ,%גיורא אתר ,אילו %פרידמ ,%גיל דגני ,מושו %וקני ,%רונ %לבנה,
יריב קלרמ ,%אופיר לבנה.

 .1תקציב הקהילה לשנת  – 2012דיו %שני
השתתפה בדיו :%הדרית שיפרי) %תמחירנית(.
המזכירות קיימה דיו %שני בתוכנית הקהילה לשנת  .2012הדיו %הנוכחי הוקדש לשני נושאי עיקריי:

א .דיו %ייעודי בנושא מבנה תקציב המס הפרוגרסיבי לשנת 2012
השתתפו בדיו :%דרורה לבנו – %חשבת שכר ,גלעד בארי  -מנהל מש"א יוצא.
תוכנית המס הפרוגרסיבי לשנת  2012מציגה השנה מספר שינויי ועדכוני עקרוניי ביחס לתוכניות מס
זה משני קודמות .הסיבות לעדכו %התוכנית נובעות מניתוח ביצועי ארבע שנות הפעלה אחרונות של
מודל השינוי.
מבנה חדש לתקציב המס הפרוגרסיבי – עיקרי ההצעה:
 מעבר לחישוב מס פרוגרסיבי משפחתי )עד היו חושב המס באופ %אישי( .השינוי אמור להשיג
שתי מטרות עיקריות ,האחת לצמצ חבות המס ברמה המשפחתית ,השניה להסתנכר %ע מנגנו%
רשתות הביטחו %שכבר מחושב אצלנו מאז תחילת השינוי ברמה המשפחתית.
 עד היו לא היה קשר בי %המס הפרוגרסיבי לבי %רשתות הביטחו .%נוצרו מצבי ,המוגדרי
בדיעבד כלא מוצלחי ,בה חברי חויבו בתשלו מס פרוגרסיבי על חלקי הכנסה/שכר הנכללי
בתחומי רשתות הביטחו .%השינוי המוצע :לא ייגבה מס פרוגרסיבי בתחומי רשתות הביטחו%
השונות.
 לאחר שלוש שני ) (2009-2011של תוכניות וביצועי גבוהי של תקציב המס הפרוגרסיבי מוצע
לחזור ב 2012 -לתוכנית מס הדומה לתוכנית שהותוותה בשנת המודל הראשונה ).(2008
בתו הדיו %שכלל מצגת מפורטת* אימצה המזכירות את ההצעה למבנה המס הפרוגרסיבי לשנת 2012
והכללתו בתוכנית התקציב המלאה לשנה זו.
*מצגת מפורטת בנושא תישלח היו לחברי בתפוצת "אימייל חברי" .המעונייני לקבל עותק פיזי של
.20579 ,052המצגת לתא הדואר שלה מוזמני לפנות לשרו %פסי 052-2287303

ב .המש* הדיו %בפרטי כלל תוכנית תקציב הקהילה לשנת  2012אל מול אומד %הביצוע של תוכנית
.2011
תקציב הקהילה המלא לשנת  2012הוצג על ידי יריב קלרמ .%בתו עיו %ודיו %בסעיפיו השוני אימצה
המזכירות את התקציב המוצע לשנה זו .המס המוניציפאלי יעמוד על  1 324לחבר )ללא שינוי( .מס
הקהילה יעמוד על  1 508לחבר )ללא שינוי( ,יחד ע זאת – בהתא להמלצות התנועה לנושא פנסיה,
פנסיונר שאינו עובד ישל מס קהילה שאינו עולה על  20%מגובה הפנסיה ,כלומר ביד מרדכי פנסיונר
שאינו עובד ישל מס קהילה בגובה .1 356
תקציב הקהילה יוצג לפרטי בשיחת קיבו קרובה ויובא לאישור החברי בקלפי.
דברי רקע והסבר כללי לתקציב ,ופרוטו המלא ,יישלחו היו לחברי בתפוצת "אימייל חברי".
052המעונייני לקבל עותק פיזי של קוב התקציב לתא הדואר שלה מוזמני לפנות לשרו %פסי 052-
.20579 ,2287303

 .2תקציב הפרויקטי של הקהילה
לצד הדיו %בתקציב השוט של הקהילה לשנת  ,2012תקיי המזכירות דיו %נוס שיתמקד בתקציב
הפרויקטי של הקהילה לארבע השני הקרובות.
מדובר בתקציב העומד בפני עצמו ע מקורות משלו ,שאינ מתבססי על תשלומי המס של החברי.
בתו הדיו %שייער* בשבוע הבא ,ובכפו להמלצת המזכירות ,יובא תקציב הפרויקטי לדיו %חברי
בשיחת הקיבו ולאישור הקלפי.
---------------------------------------------------------------------------עד כא %מישיבת המזכירות------------------------2

משולחנו של מנהל מש"א
לחברי ותושבי יד מרדכי  ,לעובדי המפעלי וענפי השירות  -שלו רב
חודש עבר מאז כניסתי לתפקיד ואני עדיי %לומד.
ניפגש ע אנשי ,מצטר לגופי הניהול של יד מרדכי ומבי %לאט לאט אי* המכונה הנפלאה והמורכבת הזו עובדת.
מגיעי אל שולחני בקשות של מחפשי עבודה ויותר בקשות של מציעי עבודה.
חברי ותושבי מוזמני לפנות ולהציע את עצמ לעבודה זמנית או קבועה ,מקצועית או פשוטה.
הזדמנויות מתרחשות כל הזמ %וחשוב שמחפשי עבודה ומעסיקי שמחפשי עובדי ישתמשו בשולח %משאבי
אנוש כדי לחבר בי %דורשי עבודה למציעי תעסוקה.
עדכו :%המחשב שאחראי לקבלת דיווחי העבודה בטלפו %שבק לכל חי בהפסקות החשמל שהיו כא %בשבוע שעבר.
התיקו %מבוצע בימי אלו.
אני מקווה שעד השבוע הבא נוכל לחזור לדיווח על כניסה ויציאה ממקו העבודה כפי שהתרגלנו לעשות.
מנהלי ענפי ומפעלי מתבקשי לעדכ %את דיווחי העבודה לתקופת ההשבתה דר* תוכנת הדיווח "רנעד" הנמצאת
על שולח %העבודה בכל ענ.
כל מי שמעוניי %מוזמ %ליצור איתי קשר:
באמצעות מייל  ,masha@yadmor.co.ilטלפו052-3923183 :%
פגישות נית %לקבוע דר* שלוית קראוס לימי עבודתי ביד מרדכי :ראשו ,%רביעי או שישי.
בברכה ,אלו %דג%
פורים ילדים – פורים ילדים – פורים ילדים – פורים ילדים – פורים ילדים – פורים ילדים
– פורים ילדים– פורים ילדים– פורים ילדים

סבים ,הורים ,ילדים ,אחים ,חברים ,בנים - .....היכונו לאירועי
"פורים  -ילדים" בממלכת יד מרדכי
ערב קריאת מגילה
מתי ? ביום ד'  - 7/3/12ערב חג פורים.
מה ? הרבה שמחה :תהלוכת עדלאידע ,משלוח מנות ,קריאת מגילה וארוחת ערב
משותפת.
היכן ? בחדר האוכל כמובן .איך ? מחופשים ! כולם ! )גם הגדולים...
הורים וסבים!!!!(
מה להביא ? תחפושות ,רעשנים ,משלוח מנות מושקע אך צנוע )עדיף תוצרת
בית(.

מסיבת "פורים-
פרטים נוספים יימסרו בשבוע הבא!....
ילדים"

תתקיים בחדר האוכל ביום שבת  10/3/12החל מהשעה ...16:00
בתוכנית :תחפושות ,ריקודים ,ביתנים ,הופעות ססגוניות – והרבה שמחה
וכייף!!!
סבים והורים – אווררו תחפושות ,הוציאו איפור ומטפחת -
והתכוננו למסיבת "פורים-ילדים" בלתי נשכחת!!!....
להתראות ....צוות פורים ילדים

עדכו %מהחינו* הבלתי פורמאלי

לחברי ולתושבי שלו,
במסגרת פעילותה של ו.חינו* עולי לדיו %נושאי שוני הקשורי לחיי היו יו של ילדינו בקיבו.
לאחרונה עלתה סוגיית הלינה המשותפת לדיו %מחודש.
נשמעו דעות לכא %ולכא ,%כאשר עיקרי הדברי מובאי להל:%
 בעד המש* הלינה המשפחתית:
כחלק מהעברת האחריות לידי החבר ,ג חינו* הילדי צרי* להיות עניינה האישי של כל משפחה ,ולא של
"הקולקטיב".
כיצד נגייס אמצעי להכשרת בתי ילדי לקליטת הילדי באופ %מיטבי? הא נכו %לפגוע בקופה אחת )צבירה
לפנסיה למשל( ,כדי לשפ מבני למגורי הילדי?
 בעד החזרה ללינה משותפת:
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בבואנו לבחו %את תפקידה של מערכת החינו* הבלתי פורמאלית ,קשה לנו להתייחס אליה כאל נדב* משמעותי
בחיי הילדי בא אינה נוכחת בחייה על בסיס יומיומי.
את הסכו להכשרת המבני נית %לגייס דווקא מ %המשק ולא מהקהילה :שירותי ההאבקה ,הרפת ,המכוורת -
יפרישו כול סכו לכיסוי הוצאות השינוי ,ובתמורה ייקרא מבנה על שמ.
את הסכומי שיפריש המשק ,יכסו הילדי במסגרת עבודת.
לינה משותפת תספק בהכרח ג עבודה לענפי התמיכה השוני כגו %מטבח ומכבסה ,ומאיד* תפחית עומס
מההורי עצמ.
חיי החברה והתרבות של הקיבו נמצאי בשפל .זמינות הורי וסבי בערבי תאפשר חידוש פעילויות רבות
משתתפי ,מה שיתרו לער* המוס של החיי במקו ויקסו ג לנקלטי חדשי.
 לאור הדברי ולאחר דיו %סוער הוחלט:
כקהילה ,עלינו לקחת חלק פעיל במאבק להקלה על ההורי מחד ולמת %חינו* מיטבי לילדי מאיד*.
לפיכ* הוחלט להיכנס לתהלי* בהדרגה ,לתקופה של שנת ניסיו %אחת:
בשלב הראשו %כיתות ז'-יב' תעבורנה ללינה משותפת ,החל מחודש מר .2012
בשלב השני יעברו ילדי א'-ו' ללינה המשותפת ,החל מחודש אפריל ) 2012במהל* חופשת פסח(.
במהל* חודש יוני נבח %שוב את הדברי ונחליט הא להרחיב את הלינה המשותפת ג לילדי ג %חורש.
)חשוב לציי %כי נשמעו ג דעות לגבי המעבר בגיל צעיר יותר ,א* הוחלט כי ילדי בגילאי  3חודשי  -ג %דקל,
יישארו כרגע ללו %בבתי החברי .הנושא ייבדק כאמור בהמש*(.

דיו %פתוח בנושא יתקיי בחדה"א ביו שישי  ,9/3החל מהשעה .22:00
מוזמני חברי ,תושבי ובני קיבו שהנושא קרוב לליב.
בשל רגישות הדיו ,%אי %להביא לדיו %אורחי מחו לקיבו.
בברכה ,מישל דגני ,רכזת החינו* הבלתי פורמאלי.
__________________________________________________________________________

תודה
לכל בית יד מרדכי שבאו וחיממו את ליבנו והביעו את הערכתם ואהבתם לדן,
לצלילה דגן שכתבה את הראיון עם אבא ורשמה את סיפור חייו ,לאורי לבנה
שערך וקרא ,ולאופיר לבנה ויריב קלרמן על התמיכה והארגון.
לאילה הקל והצוות המסור של בית האורן על שנתנו לאבינו הרגשת בית חם
בשנים האחרונות .אבא הרגיש שהוא בידיים טובות ,אוהבות ,דואגות ומפנקות.
לכוכבה נרקיס מבית הברוש ,שידעה לאתגר וגרמה לאבא ליצור יצירות בעלות
משמעות עבורו ,ונתנה לו את שמחת היצירה והעשייה בה היה גאה מאוד.
בתודה לכולכם,
משפחת ציון

__________________________________________________________________________

לסב הגאה יוסי ניב
ולהורים המאושרים עמוס וג'יסלה
מזל טוב להולדת הנכד והבן – אופיר !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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