קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1209
18.5.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע * :הצבעה בקלפי *דו"ח שיחת קיבו

הערב באול !
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות שירי
וגיא טיומקי

*דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה....................................................................................
לחברי שלו ,
בהצבעת הקלפי הקרובה אנו
בוחרי יו"ר כלכלי.
על פי החלטות הקיבו  ,כאשר
בוחרי בקלפי בעל תפקיד
מרכזי נדרשת השתתפות
הצבעה של לפחות  50%מבעלי
זכות ההצבעה.
השתתפותכ בהצבעה
חשובה – אנא הגיעו להצביע
ולהשפיע!!
בברכה ושבת שלו ,
אופיר לבנה

הצבעה בקלפי
תתקיי בחדר האוכל
בסו השבוע וביו ראשו
18 20/5/12
בימי ובשעות:
שישי,18:30 20:30 :
שבת,11:30 13:30 :
ראשו 11:30 13:30 :

נושאי להצבעה:
 .1הקיבו" מאשר את מינויו של דני ברט לתפקיד יו"ר כלכלי ביד מרדכי.
בעד  /נגד  /נמנע

 .2בחירת נציגי ציבור להנהלת הקהילה של הקיבו":
§
§
§

כל בוחר מתבקש לסמ "בעד" שלושה ) (3שמות בלבד.
פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מ האמור ,ייפסל.
שלושת ) (3המועמדי אשר יקבלו את מירב קולות המצביעי  ,יכהנו כחברי
הקהילה של הקיבו .
להל רשימת המועמדי לפי סדר א' ב' של שמות המשפחה
)סמנו  3שמות בדיוק!(:
בעד

ש המועמד
מיכל ארדנינג
גיורא אתר
ישראל מיד
שי ציו
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בהנהלת

 .3בחירת נציגי ציבור להנהלת קר המילואי של הקיבו":
§
§
§

כל בוחר מתבקש לסמ "בעד" ארבעה ) (4שמות בלבד.
פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מ האמור ,ייפסל.
ארבעת ) (4המועמדי אשר יקבלו את מירב קולות המצביעי  ,יכהנו כחברי בהנהלת קר
המילואי של הקיבו .
להל רשימת המועמדי לפי סדר א' ב' של שמות המשפחה
)סמנו  4שמות בדיוק!(:
בעד

ש המועמד
שמעו כור
צבי מירב
צביה סגל
גדי רינת
אליהו שח

הציבור מוזמ ! בברכה ,המזכירות
___________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבו
תארי השיחה.13/5/12 :
יו"ר השיחה :אופיר לבנה .צילו והגברה :יואל שטיי.$
נכחו באסיפה 8 :חברי .
השתתפו בדיו $בסעי הראשו :$דודי דורו $ודני ברט.
שידורי  :השיחה שודרה בשידור חי בערו הפנימי .שידורי חוזרי בימי ב' עד א' ,14*20/5/12 ,בשעות
 18:00 ,14:00 ,9:00ו* .21:30
נושאי השיחה .1 :דיו $בהמלצת הצוות הממלי למשרת יו"ר כלכלי ,והכרות ע דני ברט המועמד
המומל  .2 .הצגת המועמדי לנציגי ציבור שיכהנו כחברי בהנהלת הקהילה .3 .הצגת המועמדי לנציגי
ציבור שיכהנו כחברי בהנהלת קר $המילואי של הקיבו .
* 18למאי .2012
*18*19
החלטות :הנושאי יובאו להצבעה בקלפי בסו השבוע הנוכחי וביו ראשו19*20 $
___________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתארי 14/5/12
נכחו בישיבה :עפרה הלפרי ,$אורלי סיגלמ ,$גיל דגני ,אילו $פרידמ ,$גיורא אתר ,רונ $לבנה ,אית $ציו,$
מושו $וקני ,$אלו $דג ,$יריב קלרמ ,$אופיר לבנה.

לקראת אשרור תוכנית שינוי אורחות החיי
תהלי אשרור חוברת השינוי החל כבר בשנת  2009כאשר המזכירות דאז קיימה  9דיוני פנימיי ,
במהלכ הציעה תיקוני ושינויי לתוכנית )וחוברת( השינוי .פרסו עבודת התיקו $נדחה לשלבי
מאוחרי יותר .דיווח עקרוני הועבר לחברי בדפי מזכירות בתו כל אחד מהדיוני בנושא זה.
במהל  2010בוצעה הפסקה מתודית בתהלי אשרור חוברת השינוי עד גמר סיו תהלי בחינת מודל
הפנסיה של הקיבו  ,שאושר בסופו של דבר בינואר ) 2011אישור לארכת הזמ $התקבל בהחלטת מזכירות
מסודרת – ד.מ .מס' .(18/12/09 ,1110
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שנת  2011הוקדשה לבחינת שני נושאי מהותיי נוספי שעומדי כאלמנטי מרכזיי בחוברת השינוי:
הראשו $הינו מבנה המס הפרוגרסיבי ,שטופל במסגרת ההכנות לתקציב הקהילה לשנה זו ואושר לביצוע
החל מינואר  .2012השני הינו נושא מורכב המכונה 'חובות חברי ' ,אשר נדו $לעומק בצוותי עבודה שוני
והגיע כעת לדיו $ראשו $במזכירות.
מטרות העיסוק בנושא חובות חברי
 .1המש ההתמודדות ע סוגיית חובות חברי )שנוצרו עד מועד השינוי בשנת  (2008עד הבאתו לגמר
בהתא להחלטות הקיבו שהתקבלו  /יתקבלו בחוברת השינוי.
 .2בחינת החלטות הקיבו בהקשר לחובות חברי  ,ובמידת הצור גיבוש הצעה מעודכנת בנושא והכללתה
על כלל החברי  ,לרבות הכללתה מחדש על  37חברי שכבר הסדירו את חוב מול הקיבו מאז אושר
תהלי ההסדרה המתנהל באמצעות פירמת רואי החשבו.bdo $
ישיבות המזכירות הקרובות יוקדשו בי $השאר למיצוי הדיו $בנושא חובות חברי בהתא למטרות הנ"ל.
במקביל נותרו מספר נושאי בתוכנית השינוי הדורשי בחינה נוספת לפני גיבוש המלצה א להשאיר
כפי שה או לשנות .

סיכו
 .1המזכירות מציבה את אשרור תוכנית השינוי כיעד מרכזי בתוכנית עבודתה לשנה זו.
 .2לוח זמני מפורט להגדרת שלבי תהלי אשרור תוכנית השינוי יגובש לקראת סיו דיוניה הפנימיי של
המזכירות בנושא.
*************************************************************************** עד כא $מישיבת המזכירות ************************

לקראת קלפי – מהי הנהלת קהילה?
לקראת בחירת נציגי ציבור להנהלת קהילה בקלפי בסופ"ש הקרוב וביו ראשו,$
ובעקבות בקשות חברי לרענ $זיכרונ בכל הקשור למטרות ולרציונאל של ייסוד הנהלת קהילה בקיבו ,
מובאי שוב רקע קצר והחלטות שהתקבלו בקיבו בהקשר זה:
הקמתה של הנהלת קהילה נגזרת מאישור המבנה הארגוני החדש של הקיבו )אושר בקלפי בינואר .(2012
הייעוד ,הסמכות והאחריות של הנהלת הקהילה הוגדרו במפורט במסמ המבנה הארגוני ,כאשר נושאי
נוספי כגו $הרכב ההנהלה ,נוהלי עבודתה ודר קבלת החלטותיה – הושארו כמשימה למזכירות והוגדרו
על ידה בחודש אפריל ) 2012ד.מ.(20/4/12 ,1206 .

להל $עיקרי התכני  ,כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטות המפורטות הנ"ל:
הנהלת הקהילה – הגדרת תפקיד ונהלי –
ייעוד
§
סמכות
§
§
§
תפקידי
§
§
§
§
§

הבטחת איכות החיי בקהילה בהתא לחזו $הקיבו .
ניהול עסקי וענפי הקהילה ובעלי התפקידי בה.
מינוי ופיטורי של מנהלי ענפי ורכזי הועדות הכפופי להנהלת הקהילה ע"פ הגדרות המבנה
הארגוני.
מינוי הנהלות לעסקי הקהילה.
הכנת תקציב הקהילה וניהולו כמערכת סגורה ומאוזנת.
ניהול תזרי הקהילה והכנת תכנית עבודה שנתית.
ישו המדיניות החברתית*קהילתית כפי שהוגדרה ע"י המזכירות.
ניהול שוט של פעילויות הקהילה ,לרבות יישו ותפעול מודל אורחות החיי בקיבו .
ייזו וניהול פרויקטי ביצועיי בקהילה כפי שאושרו על ידי מוסדות הקיבו .
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§

§
§
§
§
§

ניהול וועדות וצוותי מקצועיי אשר ע"פ המבנה הארגוני כפופי להנהלת הקהילה )ע"פ המבנה
הארגוני של הקיבו  ,חלק מהוועדות והצוותי בקיבו הוכפ להנהלת הקהילה ,ואילו חלק אחר
של וועדות וצוותי בקיבו הוכפ ישירות למזכירות(.
פיקוח ,בקרה והבטחת תפקוד התקי $של ענפי השירות ובעלי התפקידי בקהילה.
בקרה תקציבית שוטפת בכל פעילויות הקהילה.
ניהול המערכת בשקיפות ,תו דיווח ושיתו הציבור במידע רלוונטי.
ניהול התחו המוניציפאלי.
עמידה בכל יעדי הקהילה ופעילויותיה.

כפיפות
§ ועד ההנהלה )מזכירות(.
הרכב
§

מנהל קהילה )מרכז( ,מזכיר ,מנהל מש"א ,מרכז משק )מוזמ $לגופו של עניי ,($מנהל כספי ,
שלושה נציגי ציבור.

בחירה ומש קדנציה
§ נציגי הציבור * נבחרי בקלפי לתקופה של שלוש שני .
§ בעלי תפקידי יכהנו בהנהלת קהילה מתוק תפקיד ומתוק בחירת  /מינויי  ,ובהתא למש
הקדנציה שלה .
פרסו
§
§
§
§

החלטות הנהלת קהילה
החלטות בעלות עניי $ציבורי יפורסמו לידיעת הציבור לא יאוחר מ*  14יו ממועד קבלת
ההחלטה.
החלטות הנהלת הקהילה תיכנסנה לתוק תו  14יו ממועד פרסומ ,$אלא ע הוגש כלפיה$
ערעור.
ערעורי כלפי החלטות הנהלת קהילה ידונו שנית* )דיו $חוזר( בהנהלת קהילה .תוצאות הדיו$
יפורסמו לציבור* .הנהלת הקהילה רשאית להעביר מראש את הערעור לדיו $במזכירות.
נדחה הערעור בדיו $החוזר בהנהלת קהילה ,רשאי המערער להביא את ערעורו לדיו $במזכירות.

שבת שלו  ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________
ברכות לנציגנו בחבורת הזמר צלילי החוף
ברכות ליוכבד מירב ,כוכבה נרקיס ,גליה ברנדס ,אורנית )סטולר( כהן,
נמרוד ענבר ודוד שני – החברים בחבורת הזמר 'צלילי החוף' )לשעבר 'צלילי
הדבש' ,חבורת הזמר של הקיבוץ( ,הפועלת כיום כהרכב של המועצה האזורית
ובחסותה – על הופעתם המכובדת בכנסת ישראל לרגל ציון  30שנה לפינוי
הישוב ימית מסיני.
יישר כוח לכם והמשך הצלחה  -מכל בית יד מרדכי

לכל חברי ותושבי יד מרדכי שלום,
הנכם מוזמנים לטקס חנוכת מכון החליבה המחודש
הטקס יתקיים ביום חמישי  24/5/12בשעה 17:30
בתוכנית:
§ סיור ברפת
§ סיור במכון החליבה
§ דברי ברכה
§ כיבוד בדשא של אולם הכנסים
נשמח לראותכם!
הרפתנים
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חברים ,תושבים ,נקלטים ובנים  -הורים ,ילדים ,סבים ,דודים
ספרנו מפסח את הימים  -ועתה נתכנס לחגיגת ביכורים

בערב החג ,שבת 26/5/12
בשעה :11:00
סדנא להכנת עטרות פרחוניות לשבועות ,בהנחיית שיבולת
ההרשמה בחדה"א עד יום ד' ) 23.5ההרשמה מחייבת(
לאחר מכן ...בשעה :16:00
ניפגש בשער לכיוון חורשת הבנים לטיול והפעלה )כחצי שעה(
בין הפרדסים ,נסיים בשעה  17:00בשדה החיטה "דיאפ צפון"
לכיוון כרמיה -

לטקס ביכורים
המגיעים לטקס ברכב מתבקשים לנסוע במשנה זהירות
ולחנות הרחק ממקום הטקס!!!
מסלול ההליכה אינו מתאים לעגלות –
ניתן ללכת במסלול חלופי ,דרך שער בית האריזה.
לאחר מכן ...ארוחת ערב חלבית בחדה"א
ו"חצר אחורית" עם מרקיד  -בואו עם מצב-רוח לפזז...

ביום החג ,יום ראשון 27/5/12
בשעה 10:00
פתיחה חגיגית של עונת הרחצה בבריכה ,עם מתנפחים וא.צהריים
קלילה
מצפים לראותכם ,צוות החג וועדת תרבות
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים ורד ומוסא בר-סמך
ולהורים המאושרים תמה ואוריה
מזל טוב להולדת נכדה והבת מעיין !
אחות לאיה וינון
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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