שלום לכולם !
הערב יערך ערב פרידות בחדר
האוכל בשעה 03:12
אמיר דבורה ,דודי ענבר ,יריב
קלרמן ,ואופיר ליבנה!
מוזמנים כולם להוקיר ולפרגן !
ו .תרבות !!!

קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1268
22.11.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 1131131/
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,אורלי סיגלמן ,גיורא אתר ,יהודית מידן ,מוסא בר סמך ,מושון וקנין ,אלון דגן,
רונן ליבנה ,אילון פרידמן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1סטאטוס אישור תקציב קהילה ומשק .
 .2שימוש בתקציב הפרויקטים לסיום פיתוח המדרכות בחלק הצפוני של הקיבוץ.
 ./דיון בנושא אחוזי משרה מנהל קהילה ומזכיר.

 .1סטאטוס אישור תקציב קהילה ומשק
בימים אלו עובד ים מנהלי הקהילה והמשק ביחד עם מנהלי הענפים בגיבוש תקציב המשק והקהילה לשנת
 .2112הכוונה היא לקדם את אישורי התקציבים במהלך חודש דצמבר ולהביא אותם לאישור ההנהלות
והחברים.

 .2שימוש בתקציב הפרויקטים לסיום פיתוח המדרכות בחלק הצפוני של הקיבוץ
רקע:
פרויקט שדרוג המדרכות בקיבוץ ממומן על ידי משרד החקלאות .עם תחילתו של הפרויקט סוכם עם מנהל
הפרויקט מטעם משרד החקלאות כי לאור העלויות שיהיו בפועל ,יוחלט על היקף ההשקעה בתאורת
הרחוב .הסיכום העקרוני לאחר ניתוח התקציב היה שיונחו תשתיות חשמל ויותקנו בסיסי עמודי התאורה
אך לא יותקנו עמודים כלל .לאור דרישת מנהל הפרויקט שעלתה לאחרונה כי יושקע סכום כסף כלשהו
בתאורה נוצר מחסור בתקציב כדי להשלים מדרכות בשכונה האחרונה.
דיון והחלטה:
איתן ציון המליץ להוסיף סכום של  111,111ש"ח כולל מע"מ מסעיף בצ"מ בתקציב הפרויקטים על מנת
לאפשר את השלמת הפרויקט ועל מנת להתקין מספר עמודי תאורה בשכונת הוותיקים .בדיון הובהר כי
התאורה צריכה להיות מותקנת בשכונת הוותיקים בה מתקיים שלב ב' של המדרכות .השקעה בשלב זה
תיתן גם מענה לחברים הוותיקים המתגוררים בשכונה מבלי לעבור תקופה ללא תאורות רחוב.
המזכירות אישרה את ההמלצה ואישרה העברת  ₪ 111,111לסיום שלב ב' של הפרויקט.

 ./דיון בנושא אחוזי משרה מנהל קהילה ומזכיר
בישיב ת מזכירות הוצג מתווה לעבודת המזכיר ומנהל קהילה לאחר תום תקופת החפיפה והלמידה את
התפקיד .איתן שעבד עד עתה בהיקף של חצי משרה יעבוד ב  % 1..0משרה שיכללו את ניהול הקהילה
וטיפול בנושא תשתיות .שאולי ימשיך לעבוד בהיקף מלא  01%משרה שיוך ו  01%משרה מזכיר (ימשיך
להוביל את פרויקט הקליטה ביחד עם דודי ענבר עד לתחילת הבניה) .כדי להאיץ הטיפול בנושא החשוב
של שיוך הדירות ע"פ תוכנית עבודה שהוצגה למזכירות עד תום שנת  2112כולל ריכוז צוותי כל"נ
פרצלציה וקרן איזונים .דודי ענבר תשלים אותו בטיפול בתחום הקליטה בהיקף של  20%משרה .עמוס
לוקח על עצמו את ניהול תקציב הפרויקטים ולעסוק יחד עם איתן בהשגת מימון נוסף לביצוע המשך
עבודות פיתוח עבור קהילת יד מרדכי.
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עומס המשימות העומדות על הפרק :סיום אישור התקנון והחוברת הכחולה והגעה להסכמות בתחום שיוך
הדירות דורש עבודה רבה על שני בעלי התפקיד .אין עליה בהיקף המשרות הכולל אלא רק חלוקת עומסים
שונה בין המזכיר מנהל הקהילה ומרכז המשק .המזכירות תומכת במתווה המוצע ואישרה אותו ברוב
קולות.
רשם אלון דגן מנהל מש"א
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

_________________________________________________________________________________________

הודעות מצוות המרפאה
בשבוע הקרוב תצטרף אחות חדשה לצוות המרפאה – אולגה וסילבסקי נאחל לה הצלחה .המרפאה
תיפתח בשבוע הקרוב בשעות המופיעות מטה (שעות קבועות יפורסמו בקרוב):
יום א  1.11עד (12.11סמדר  +אולגה)
יום ב  ...20עד (12.11סמדר)
יום ג  11.11עד ( 10.11אולגה)
יום ד ...20עד (11.20סמדר)
יום ה  1.11עד ( 10.11אולגה)
יום ו  1.11עד 11.11
החל מחודש נובמבר חנה ניר מצטרפת לצוות המרפאה כאחות טיפת חלב במקום האחות איילת .לחנה
ניסיון רב בתחום והיא עובדת בתחנה לבריאות האם והילד באשקלון .נאחל לה הצלחה.
כדי לאפשר למי שמגיע למרפאה לקבל שירות טוב ושקט ככול האפשר ,אנחנו מציעות לחברים ולתושבים
שרשומים במרפאת הקיבוץ להעביר בקשות להזמנת לתרופות (פרט לתרופות קבועות במרשמים
חודשיים) ו3או בקשות שונות כגון אישורי מחלה ,מכון כושר וכד' בדואר אלקטרוני לכתובת ממנה נשלחת
הודעה זו  mirpaa@yadmor.co.ilאו לפקס המרפאה ( 110.210.0פנימי  )210.0כל זאת על מנת להימנע
מקבלת טלפונים בזמן קבלת הלקוחות.
במידה וניתן נבקשכם להשתדל להתקשר בין השעות  1/:11-12:11הבקשות יטופלו בימים שבהן יש אחות
במרפאה.
בברכת בריאות טובה
צוות המרפאה

_________________________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערם
של איבון פרידמן ,אילון והמשפחה
על פטירתה של

אווה פלורשיים
אמה של איבון
יהי זכרה ברוך

בית יד מרדכי
_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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