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

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיו :11/3/12
 .1הקיבו מאשר את תוכנית המשק לשנת  2012כפי שהוצגה בשיחת הקיבו מיו .6/3/12
תמכו ,91 :התנגדו ,6 :נמנעו.2 :
ההצעה אושרה.
 .2הקיבו מאשר את תקציב הקהילה לשנת  2012כפי שהוצג בשיחת הקיבו מיו .6/3/12
תמכו ,89 :התנגדו ,7 :נמנעו.3 :
ההצעה אושרה.
 .3הקיבו מאשר את תקציב הפרויקטי של הקהילה והמשק כפי שהוצג בשיחת הקיבו מיו .6/3/12
תמכו ,85 :התנגדו ,8 :נמנעו.6 :
ההצעה אושרה.
ספרו :יהודית מיד* ,הלל שיפמ* ,רחל שטרנברג.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,זהבה ציו* ,בלה שני ,גליה בלעיש ,יהודית מיד* והלל שיפמ*.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתארי19/3/12 +
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,אילו* פרידמ* ,רונ* לבנה ,אית* ציו* ,אורלי סיגלמ* ,גיל דגני ,מושו* וקני* ,אלו*
דג* ,יריב קלרמ* ,אופיר לבנה.

 .1יעדי מזכירות  – 2012-2014דיו* ראשו*
ישיבת המזכירות הנוכחית הוקדשה לדיו* ראשו* בהתוויית יעדי העבודה של המזכירות לשני בה* תכה*
 .2012-2014חברי המזכירות התבקשו לעורר ולהצי נושאי שחשוב לדעת שישתלבו בתוכנית עבודת
המזכירות לתקופה זו.

א .להל* הנושאי העיקריי שעלו בדיו* – כבסיס וקו מנחה להכנת התוכנית*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אשרור תוכנית שינוי אורחות החיי תו +דגש על המש +קיו הערבות ההדדית והענקת ביטחו*
חברתי  -כלכלי לחברי.
תיקו* תקנו* הקיבו והתאמתו לקיבו המתחדש.
חובות חברי – המש +טיפול עד גמר.
פנסיה – התאמת תוכנית השינוי למודל הפנסיה החדש ולהמלצות התנועה בעניי* מיסוי
לפנסיונרי.
ייסוד והפעלת הנהלת קהילה בהתא להחלטת המבנה הארגוני.
יישו תוכנית שדרוג התשתיות ופרויקטי של הקהילה.
המש +קידו ופיתוח ענפי ועסקי הקהילה.
מבני חופי לשעבר – ייעוד והשמשה.
הסדר שיו +דירות – חתירה לגמר תו +בחינת כלל אופציות השיו +הניתנות למימוש.
הסדר שיו +נכסי – חתירה לגמר.
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•
•
•
•
•
•
•

קליטה וצמיחה דמוגראפית  -סיו פרויקט קליטה שלב א' )פרויקט נוכחי  26בתי אב( ,מציאת
פתרונות קליטה נוספי לבני המעונייני להיקלט לחברות ביד מרדכי ,הכשרת מתח הנחל
למגורי למימוש קליטה עתידית.
תב"ע )תוכנית בניי* ערי( – המש +קידו אישור תבע במוסדות התכנו* הארציי בהתא
לתוכנית האב של הקיבו .
בניית מנהיגות לקיבו לטווח ארו.+
חזות הקיבו ונראות החצר – העלאת מודעות הציבור ויצירת מתווה פעולה ארו +טווח הכולל
הגדרות תפעוליות ,חלוקת אחריות ,חינו +לניקיו* ,שימור ואחזקת מבני הציבור ,הגברת מעורבות
החברי על ידי יצירת מבצעי ניקיו* ושיקו נו.
וועדות הקיבו – הגברת מעורבות המזכירות בפעילות הוועדות .חיזוק סמכויות הוועדות לצד
ניסוח הגדרות ויצירת כלי שיאפשרו לשק ,לבקר ולפקח על פעילות*.
המש +פיתוח חיי קהילה וחברה משותפי תו +דגש על יצירת תרבות איכותית.
פיתוח תרבות התנדבות ,תרומה ומחויבות לקהילה.

ב .דגשי ונקודות נוספות שעלו בדיו*:
 .1יש לבחו* הבאת נושאי תהליכיי גדולי לגמר משות על ציר הזמ* :אשרור חוברת השינוי ,אישור
תקנו* קיבו מתחדש ,חובות חברי ,הסדר שיו +דירות ונכסי.
 .2על רקע התווית תוכנית המזכירות לשני הקרובות ,יש לקחת בחשבו* שבחודש אוגוסט 2012
מסתיימת הקדנציה השניה של יריב קלרמ* כמנהל קהילה ושל אופיר לבנה כמזכיר.

ג .סיכו
*המזכירות תמשי +לדו* בנושאי שלעיל ובנושאי נוספי עד גיבוש לתוכנית עבודתה.
*החברי מוזמני להתייחס ,להעלות נושאי נוספי ולקחת חלק בדיו*.

 .2פעילות למע* תושבי המועצה האזורית
לקראת חג הפסח אישרה המזכירות סיוע לתושבי נזקקי במועצה האזורית.
במסגרת זו יספק הקיבו מוצרי מזו* בסיסיי לימי החג למשפחות נזקקות במועצה ,לפי רשימה שתועבר
על ידי מחלקת הרווחה של המועצה.
עלות התמיכה והשתתפות הקיבו בפרויקט המבור +של המועצה הינה כ 10 -אש"ח.
תודה מראש למשה הקל על הטיפול בנושא מול המועצה.
----------------------------------------------------------------------------עד כא* מישיבת המזכירות------------------------

לקראת המעבר לשרות הבילינג
לחברי שלו,
תזכורת לכול :החל מתארי 1/4/12 +אנו עוברי לשיטת הבילינג במרפאה.
המשמעות היא שיש להגיע למרפאה ע הכרטיס המגנטי )כללית מושל( על מנת לשל על התרופות.
חברי המקבלי מדי חודש תרופות כרוניות יזוכו על תרופות אלה בתקציב האישי.
חברי שעדיי* לא מילאו את טופס ההצטרפות לביליניג ,כולל פרטי כרטיס האשראי ,מתבקשי להזדרז
למלאו ולהחזירו למרפאה עד יו ראשו* .25/3/12
חברי שהצטרפו בעבר לבילינג לא צריכי לחתו על הטפסי כעת.
בהצלחה לכולנו,
צוות המרפאה
___________________________________________________________________________

לקראת ליל הסדר
חברי שלא מתכווני להשתת בארוחת ליל הסדר הקיבוצי מתבקשי להירש ברשימות שעל לוח
המודעות בחדר האוכל או לשלוח לי מייל . zehava@yadmor.co.il
תודה מראש על שיתו הפעולה שמסייע לנו במשימת שיבו מקומות הישיבה בליל הסדר.
בברכה,
זהבה קלרמ*
___________________________________________________________________________
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'פורי חברי'  -תודות
תודות וברכות חמות לצוות 'פורי חברי' על עוד חג ססגוני ,מצחיק ומהנה!
לצוות פורי חברי :אור* וקני* ,אחאי קור* ,איל לבנו* ,אפרת שני ,יהל שיפמ* ,יאיר ולדמ* ,מור* ענבר,
תמר קראוס ,ולמרכזי טולי פסי ומישל דגני.
לאושרת קלרמ* וחבורת רקדניה :גיא טיומקי* ,גיל דגני ,יונת* הלפרי* ,יריב פסלסקי ,יריב קלרמ* ,ישראל
סטולר ,עופר ניר ,עידו מ* ועידו נבו*  -על קרנבל ברזילאי צבעוני ולוהט.
לאחאי קור* ,איל לבנו* וטולי פסי  -על ההנחיה.
למור* ענבר ,אור* וקני* ויאיר ולדמ*  -על סרטו* מתיחות מקורי ומשעשע.
לכל הברמני ובראש גבי קור*  -על הרווית צימאו* החוגגי.
לנאוה גל  -על העזרה לאור +הדר.+
לרוני קרלינסקי  -שומר הס.
לצוות המטבח ולדקלה רגב  -על האוכל.
לכל המתחפשי )וג לאלה שלא ...בשנה הבאה ,כ*?!(  -שבאו לשמוח ולרקוד ביחד.
תודה גדולה לכל מי שסייע בשישי בצהריי בסידור חדר האוכל לקראת המסיבה ,ולמי שהגיע בשבת
בצהריי לחיסול!!
--------------------------------

'פורי ילדי' – תודות
אז מה היה לנו?
ערב חג פורי  -צעדנו מחופשי בעדלאידע שמחה ,החלפנו משלוחי מנות מושקעי ,קראנו במגילה
והרעשנו ברעשני בנוסח מסורתי ,וכמוב* אכלנו ארוחת ערב חגיגית בחדר האוכל.
מסיבת 'פורי-ילדי'  -על רקע המצב הביטחוני הרגיש ,חגגנו למרות הכול וא על פי כ* מסיבת פורי
ילדי כהלכתה בחדר האוכל ,ע ביתני מבית היוצר של ה'ווניקי' ,ע פרסי והפתעות ,ע תחפושות
והופעות שכונתיות וע כיבוד כיד המל +אחשוורוש.

על כל אלה מגיעה תודה גדולה לעושי במלאכה:
לישראל סטולר  -על ריכוז החג.
לחברי צוות החג :דדי קלרמ* ,אשרת קלרמ* ,זיו הררי ,אהרו* קולטונו ,איילת ניר ,הדס לוז ,עינב הלפרי*,
גיא טיומקי* ,עופר ניר ,עידו נבו* ,אס ניב ואופיר לבנה.
ליוסי אנטמ*  -על קריאת המגילה בטעמי ובניגו* מסורתי.
לאיילת ניר ומיכל דבורה  -על ארגו* הגרלת משלוחי המנות.
לאיילת שטרנברג ואיילת ניר  -על כרזת פורי חגיגית.
לעינב הלפרי*  -על סידור ,ארגו* ופתיחת מחס* התחפושות.
לגלי ב* חיי ,לימור סטולר ,מיכל סגל ,אשרת קלרמ* ודדי קלרמ* – על ארגו* המופעי והריקודי.
למשה הררי ולסוסה אסתר – על הובלת התהלוכה הפורימית.
למשה הקל  -על ההגברה והעזרה הלוגיסטית .לפז רייזל ולנדב אלד* על ההגברה והתאורה.
ל'ווניקי' החמודי ולהוריה  -על ארגו* והפעלת ביתני מתוצרת עצמית :הגר שוש* ,אביה קלרמ* ,רוני
ניר ,אופק קולטונו ,עידו שטרנברג ,צור הררי ,יהלי ציו* ונבו דגני.
לנסיה לבנה ,כוכבה נרקיס והדס לוז – על ארגו* האוכל.
לשפרה שכטר ,גבי וולקובי ודקלה רגב – על הדאגה לאוכל הח ולכיבוד.
לנאווה גל – על התמיכה והעזרה לכל אור +הדר.+
למיכה רגב ועמי וולקובי – על הליווי הביטחוני.
תודה וברכה לכל ההורי שהשתתפו ,תמכו ,הופיעו וארגנו חזרות ,על הרעיונות והרוח היצירתית וכמוב*
על העזרה הגדולה בחיסול החג.
-------------------------------היה כי גדול!
להתראות ע כולכ בשנה הבאה!..
___________________________________________________________________________
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טיול ט"ו בשבט – תודות
לצוות המסור והנאמ* ,משה הקל ,גיורא אתר ,מיקי קציר ומיכה רגב – יישר כוח ותודה! על ארגו* טיול
ט"ו בשבט קיבוצי מהנה וטעי ,הפע לאור +נחל שורק ,בקטע שבי* חורשת הצנחני לבי* שפ +הנחל
בחו פלמחי.
היציאה מהקיבו הייתה תחת שמיי קודרי וחורפיי ,א +ע הירידה מהאוטובוסי ותחילת הטיול נהנו
המטיילי משמיי בהירי ,שמש חמימה ומזג אוויר אביבי ונעי.
עוד תודה לאמו יצחק וס קוטובסקי על סיוע בהפקת הטיול הנוכחי ,וללימור וישראל סטולר על
עריכת המוזיקה לטיול.
הצוות המארג* מוסר שהטיול הנוכחי היה בסימ* מנוחה מטיול הסולמות בנחל אוג בשנה הקודמת ,א+
מצהיר כבר היו שבשנה הבאה צפוי טיול במסלול אתגרי יותר!!....
תודה לכולכ ולהתראות בשנה הבאה!
___________________________________________________________________________

מועדו* החברי

לידיעת הציבור
ברשותנו  2סרטי מאירוע חנוכת יד הזיכרו* לגרשו*
דובנבוי ולמבצע פינוי הילדי בתש"ח ,שנער+
בדצמבר  ,2011במסגרת אירועי חג הקיבו :
 .1תיעוד "הילדי של פע" מספרי על הפינוי
ועל גרשו*.
 .2תיעוד האירוע שנער +באול הכנסי ,כולל
סיפורי הפלמ"חניקי שהיו כא* לפני ובזמ*
המערכה בקיבוצנו.
מחיר כל סרט  .4 15חברי המעונייני לרכוש את
הסרטי מוזמני לפנות לאליהו שח.
ועדת הנצחה

יו שני 26/3/2012
בשעה  19.30במועדו* לחבר
לקראת פסח ,ניפגש ע אביבה שלו ,שתבאר לנו
את סיפור יציאת מצרי בהיבט של בחירה
חופשית ,ביחסו של פרעה לע ,ובמשמעות* של
עשר המכות.
חברי ,בני ,נקלטי ותושבי,
כולכ מוזמני!
ארוחה קלה מובטחת,
להתראות– צוות המועדו*

דיבוריות משותפות בצי הרכב
לאחרונה הותקנו בחלק מרכבי הקהילה דיבוריות חדשות המשמשות כדיבוריות משותפות .דיבוריות אלה
מתאימות רק למכשירי סלקו של הקיבו .
הרשמה לשרות  -ע הכניסה לרכב מחייגי מהסלקו הפרטי  *668ונרשמי לשרות )ההרשמה אינה עולה כס
והיא תקפה לתקופה בלתי מוגבלת(.
תחילת שימוש  -לאחר ההרשמה מחייגי מהמכשיר ברכב  *68ואת מספר הטלפו* הנייד המלא של בעל העניי*,
ופועלי על פי ההוראות )לדוגמא (*680523923999
שתי הפעולות הנ"ל קצרות ופשוטות )פעולת ההרשמה הינה חד פעמית( ומאפשרות ליהנות משימוש בדיבורית
איכותית בזמ* הנסיעה .בסיו הנסיעה מומל לסיי את ההתקשרות על ידי חיוג .*68
למי שמתקשה בתפעול השרות – נית* לפנות אליי בכל עת.
והעיקר – נסיעה בטוחה וזהירה לכול!!
שבת שלו ,משה הקל

לסבים הגאים לינדה ודוד כשר
ולהורים המאושרים מיכאל ורעות
מזל טוב להולדת הנכד והבן !
אח לאיתי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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