קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1213
22.6.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

ערב אימפרוביזציה
בנושא קליטה

יום שישי 6/7/12
ראו פרטים
בהמשך הדף..

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

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

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעה בקלפי מיו 10/6/12
הקיבו! מאשר את המאז" המאוחד של יד מרדכי לשנת  ,2011כפי שהוצג בשיחת הקיבו! ביו .5/6/12
תמכו ,81 :התנגדו ,1 :נמנעו .4 :ההצעה אושרה.
ספרו :בלה שני וישראל ברו(.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,יהודית מיד" ,זהבה ציו" ,טובה פרידמ" ,גליה בלעיש ,ישראל ברו( ובלה שני.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתארי( 18/6/12
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,אורלי סיגלמ" ,גיל דגני ,אילו" פרידמ" ,גיורא אתר ,רונ" לבנה ,אית" ציו" ,מושו"
וקני" ,אלו" דג" ,יריב קלרמ" ,אופיר לבנה.

 .1מודל חדש לחלוקת רוחב פס אינטרנט למשתמשי קצה ביד מרדכי
השתתפו בדיו" :גי ארדנינג ודודי דורו".
א .רקע כללי
שינויי משמעותיי בענ התקשורת הובאו במהל( השני האחרונות לעיו" ולאישור המזכירות טר
פרסומ לציבור .חלק מהשינויי והעדכוני הובאו כתוצאה מהצור( להדביק את פערי ההתפתחות
הטכנולוגית המתרחשת קבוע על ציר הזמ".
הדיו" הנוכחי הוקדש למודל חדש לחלוקת רוחב פס אינטרנטי ,כפי שמוצע על ידי ענ התקשורת של
הקיבו!.
ב .רקע על ענ התקשורת
§ הענ סיי את שנת  2011באיזו" תקציבי.
§ לענ אי" יתרות להשקעות.
§ איזו" הענ מאז  2008בוצע בעזרת התייעלות פנימית ,תיקו" מזערי של תעריפי השימוש,
פריסת תשלומי ההשקעה ,מעבר לטכנולוגיית אדס"ל.
§ מחירי התשומות צמודי למדד .מחיר השירות אינו מוצמד.
§ עלויות השימוש באינטרנט מתרחבות ללא עלייה מהותית במספר המשתמשי .
§ הענ קיבל מנדט לספק שירותי תקשורת במחיר תחרותי.
ג .פרטי המודל – כפי שהוצגו על ידי אלו" דג" וגי ארדנינג  ,נציגי ענ התקשורת
גולשי האינטרנט ביד מרדכי משלמי כיו מחיר שוויוני עבור גלישה .משתמש כבד ומשתמש קל שילמו
עד עתה את אותו מחיר ללא קשר לרוחב הפס שניצלו בפועל .כתוצאה מכ( ,למרות שכל אחד גלש לפי
צרכיו ,במסגרת רוחב הפס האחיד ,כול חויבו באותו תערי שימוש.
מטרת ההצעה הנוכחית ליצור מודל חלוקתי חדש לפיו כל משתמש יקבל ספיקה לפי צרכיו וישל על פי
מה שצר( בפועל .כלומר תעריפי השימוש יהיו דיפרנציאליי ביחס לרוחב הפס.
נימוקי מרכזיי :
ייעול צריכת האינטרנט למשתמש הפרטי.
יצירת מקור מימו" להגדלת רוחב הפס היוצא והנכנס לקיבו! על סמ( צריכת אמת.
1

הגדלת השליטה והבקרה על תקלות עקב ניטור גלישה בזמ" אמת.
יצירת מודל הוג" יותר של חלוקת רוחב פס :משתמש כבד ישל יותר ,משתמש קל ישל פחות.
לוח מחירי חדש:
רוחב פס  3מגה על  . 65 :K300לחברי  . 80 .לתושבי ) .המחירי הנהוגי כיו ( .מדובר ברוחב פס
מינימאלי.
רוחב פס  5מגה על  . 80 :K500לחברי  . 95 .לתושבי .
רוחב פס  8מגה על  . 115 :K800לחברי  . 130 .לתושבי .
§
§
§
§

מובטחת ספיקה עד רוחב הפס המוגדר בהסתברות של .70%,80%
התעבורה מבוקרת על ידי השרת של הקיבו! וניתנת למעקב ולניטור יומי ,שעתי ,שבועי ושנתי.
המחירי כוללי בתוכ שירות של  12שעות ) 7 / (8,20ימי בשבוע ,אנטי ווירוס ,אנטי ספא
)דואר 'זבל'( ,תיבת דואר ,ניהול רוחב פס.
כתפיסה כללית ,המודל המוצע עדי על פני חלופה של העלאת מחיר שוויונית לכול בגובה של
כ.25,30% ,

נקודות נוספות
§ תארי( היעד לביצוע הוא .1/9/12
§ המערכת תותק" ותופעל במהל( חודש אוגוסט במתכונת ניסיונית.
§ ביו הביצוע יועברו כל המשתמשי הפרטיי לרוחב הפס המינימאלי ) 3מגה( ,כאשר כל משתמש
יוכל להגדיל את רוחב הפס באמצעות פניה במייל לגי ארדנינג וההרחבה תבוצע בתו(  48שעות.
§ לצור( השוואת מחירי מצור להל" קישור )לינק( לאתר השוואת תעריפי גלישה בשוק
האינטרנט:
http://www.kamaze.co.il/Site/Internet/Default.aspx?gclid=CIzk8avax6oCFRRC4Qodi2XIzQ
נית" לבחו" מחירי של ספקי בקטגוריה של תשתית+ספק.
§ המגזר העסקי יטופל בהתא לרוח הגישה החדשה לאחר סיו ההטמעה של המגזר הפרטי.
§ מצגת ע פרטי נוספי בנושא תשלח היו  22/6/12בדוא"ל חברי ותושבי .
ד .נקודות מרכזיות שעלו בדיו"
§ הגישה המוצעת של תעריפי משתני ביחס לרוחב הפס בהחלט מקובלת .תפעול גישה זו יאפשר
השגת מטרות נוספות כפי שמפורטות לעיל.
§ המלצה לציבור :כאשר עורכי השוואה בי" מחירי הקיבו! למחירי בחו! חשוב לערו( אותה על
אותו מכנה משות )המחירי בקיבו! כוללי מע"מ ולכ" יש לשי לב הא מחיר שוק כלשהו
כולל )או לא( מע"מ .כמו כ" יש לבחו" את טיב ואיכות השירות והא בחו! יש תוספת מחיר בגינו.
§ יש יתרו" לשירות הנית" על ידי ענ התקשורת שלנו ,שבא לידי ביטוי בשירות אישי ואדיב הנית"
על ידי גי ארדנינג.
§ השרות והתעריפי המוצעי על ידי ענ התקשורת מתמודדי בצורה טובה ע מחירי השוק,
ובמקביל יוצרי אלטרנטיבה נוספת למקורות חיוניי לתפעול ותחזוקה הכרחיי של הענ .
ה .סיכו
§ המזכירות מאשרת את הצעת המודל החדש לחלוקת רוחב פס אינטרנטי על פי המתווה הנ"ל.
§ יישר כוח לענ התקשורת במאמציו לשפר את השרות ואת איכות הגלישה באינטרנט ,זאת לצד
מאמציו לשמור על איזו" תקציבי תו( הצגת תעריפי גלישה תחרותיי .

 .2איריס ויס
הרשאה ולשל

איריס ויס מתגוררת כתושבת בקיבו! א( מסרבת לחתו על הסכ
הנדרשי בגי" מגוריה .כמו כ" ,איריס צברה חובות לזכות הקיבו!.
במש( תקופה ממושכת ניסה הקיבו! לנהל הידברות ע איריס ולהגיע איתה להסכמות על הסדרת החוב
והמש( מגוריה בקיבו!.
בהיעדר הסכמות ,ולאחר שאיריס התעלמה מההתראה האחרונה שקיבלה להסדיר את מגוריה וחובותיה
לקיבו! ,החליטה המזכירות להעביר את העניי" לטיפול היועצי המשפטיי של הקיבו!.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,עד כא" מישיבת המזכירות,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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את הסכומי

ערב אימפרוביזציה בנושא קליטה
היכונו היכונו !!!
פיתחו יומנים ,התארגנו על שמרטפ\ית ושריינו את המועד...

ביום שישי  ,6/7/12בשעה ,21:00
יערך ערב תרבות משולב שכל כולו יוקדש לנושא הקליטה
בקיבוץ
במרכזו

הערב

של

נארח

את

שחקני

הנגב

תיאטרון

במופע

אימפרוביזציה )אלתור( המשלב עיסוק בנושא קליטה.
המופע יתקיים על דרך ההומור ,אך ברצינות הראויה ,כאן ועכשיו
 עם מבט לעתיד.במהלך

המופע

יעלו

השחקנים

מספר

תמונות

העוסקות

בהיבטי

הקליטה השונים ,תוך שילוב הקהל בתוך המופע כבונה מפגשים
וכשחקן פעיל.
הערב

מיועד

לכולם:

חברים,

נקלטים

)צפויים

להגיע

בנוכחות

מלאה ,(...בנים ותושבים.
המטרה המרכזית:
התמודדות עם תקוות וחששות ,שאלות ותהיות ,ועוד ...סביב נושא
הקליטה ,באמצעות משחק על הבמה ושיתוף הקהל.
בסיום הערב יתקיים דיון מסכם קצר בהנחיית השחקנים.
אז רשמו לעצמכם את המועד בו כולכם תוכלו להיות שחקנים לרגע,
להציג ולצחוק יחד עם כולם.
מובטחת חוויה מיוחדת ....אל תחמיצו!!...

נתראה כולנו בעוד שבועיים ) (6/7/12ב" -מופע" של משחקי
תיאטרון!
פרטים נוספים יפורסמו בשבוע הבא....
הערב בארגון ועדת קליטה וועדת תרבות
נמסר על ידי עידו מן ועדנה דגן )ועדת קליטה( ,ואופיר לבנה
)פרויקט קליטה(
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__________________________________________________________________________

עדכו" מועדת מינויי
עפרה הלפרי" וגיל דגני מצטרפי לועדת תכנו" של הקיבו! .יישר כוח ובהצלחה.
נמסר על ידי זהבה קלרמ"
__________________________________________________________________________
תודה והערכה
ביום שישי האחרון  15/6/2012ערכנו מפגש חברים של ותיקי פלוגת המילואים
שלנו באולם הכנסים ביד מרדכי.
היה צפוף ,כי כולם באו עם נשותיהם .היה חם ,כי היה חם בחוץ וחם בלב,
והיה נעים ,טעים ומרענן בזכות שוקי רייזל וצוות אולם הכנסים ובזכות
שפרה שכטר וצוות המטבח של יד מרדכי ,שהכינו לנו מתקן מעולה ,קייטרינג
מגוון ושירות ברוח טובה ועם כל הלב.
תודה רבה והמשיכו כך
עמוס קלרמן בשם וותיקי פלס"ר 135

__________________________________________________________________________
המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירי
24/5/2012

לכבוד
לינדה כשר
קיבו! יד מרדכי
לינדה יקרה
הנדו" :משלחת מנהיגי פוליטיי מארה"ב

בש המועצה הציבורית לחילופי נוער וחברי משלחת ACYPL – American Council of Young
 ,Political Leadersתודה מקרב לב על שהקדשת מזמנ( וארחת את המשלחת בקיבו! יד מרדכי.
בפגישת הסיכו שהתקיימה עמ ציינו המשתתפי במיוחד את המפגש המרתק אליו נחשפו לראשונה.
הדבר סייע בידיה להבי" את מורכבות החיי בישראל וההתמודדות הרצופה המלווה אות .
אנו רואי חשיבות הסברתית עצומה במשלחות מסוג זה ,ומודי ל( על תרומת( הרבה להצלחת הביקור.
בתקווה להמש( שיתו פעולה פורה בעתיד.
בברכה ,אריאלה גיל – מנהלת פרויקטי .
__________________________________________________________________________

מועדון החברים
יום שני ,25/6/12 ,בשעה  19:30במועדון לחבר
הפעם נארח את הגברת נורה גרינברג ,טרנסג'נדרית מזה שנים,
בנושא אנשים טרנסג'נדרים – זהות בלתי מובנת.
תהיה זאת שיחה על התמודדות של אנשים שחווים חוסר הלימה מגדרית.
כדאי מאד לבוא!
חברים ,בנים ,נקלטים ותושבים ,כולכם מוזמנים!
ארוחה קלה מובטחת
להתראות – צוות המועדון

__________________________________________________________________________
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שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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