קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1075
6.3.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :הצבעת קלפי *דיווחים ועדכונים

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

הצבעת קלפי
תתקיים בחדר האוכל ,בסוף השבוע  ,וביום ראשון ,6-8/3/2009
שישי ,18.30-20.30 :שבת ,11.30-13.30 :ראשון11.30-13.30 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  ,2009כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .25.2.09
בעד  /נגד  /נמנע
 .2הקיבוץ מאשר את תוכנית המשק לשנת  ,2009כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ ביום .25.2.09
בעד  /נגד  /נמנע
 .3הקיבוץ מאשר את 'נוהל הקצאה ואכלוס מגרשים פנויים' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .25.2.09
בעד  /נגד  /נמנע

----------------------------

)שידורים חוזרים של השיחה :בימים א'-שבת ,1-7/3/09 ,בשעות .21.30 + 18.00 + 14.00
*לקראת שיחת הקיבוץ בוצעו מספר עדכונים ,עיקרם טכניים ,בהצגת התוכניות .העדכונים הוצגו בשיחה.
*תקציב הקהילה שהוצג בשיחת הקיבוץ נשלח שוב לחברים בתחילת השבוע הנוכחי ,יום ב'  ,2.3.09באי-
מייל חברים .חברים המעוניינים לקבל לתא הדואר עותק פיזי של קובץ התוכנית ,כפי שהוצג בשיחת
הקיבוץ ,מוזמנים לפנות לשרון פסי .20579 ,052-2287303
*חברים המעוניינים לקבל לתא הדואר עותק פיזי של תוכנית המשק ,כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ,
מוזמנים לפנות לשרון פסי (.20579 ,052-2287303

----------------------------

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

העברת דיווחי פנסיה וגמל להנהלת החשבונות
חברי קבוץ המועסקים כעובדי חוץ או בענפי הקבוץ ,צוברים זכויות פנסיוניות מעבודתם.
במהלך החודשים הראשונים של שנת  ,2009מועברים דוחות על הצבירות לשנה שהסתיימה ),(2008
ועדכון הצבירה משנים קודמות .דוחות אלה מקרנות הפנסיה )או ביטוחי המנהלים( וקופות הגמל ,הנם
בנוסף לדו"ח  106המרכז את כל נתוני השכר של השנה שהסתיימה.
החברים מתבקשים להעביר את דו"חות  106ואת הדוחות מקרנות הפנסיה להנהלת החשבונות.
הנתונים הכרחיים לצורכי הנהלת החשבונות ולצורכי איתור זכויות הפנסיה שנצברו.
העברת הדוחות של שנת  2008תהווה תנאי מקדים להפקדות מתקנות אם וכאשר זכאי להן החבר/ה.
אנחנו קוראים לחברים לשתף פעולה ,ולהעביר את הדו"חות האמורים.
ועדת פנסיה
צוות משאבי אנוש
הנהלת החשבונות
מזכירות יד מרדכי
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תקלת התקשורת תוקנה במלואה
לחברים שלום,
ברצוני לבשר לכולם שתקלת התקשורת תוקנה במלואה וכל הטלפונים ,בכל בתי האב,
פועלים .במהלך תיקון הכבל שנקרע בוצע שיפור באיכות החיבורים של כבלי התקשורת הטלפונית.
תודה ליואל שטיין ,לאיציק טכנאי הכבלים ,ולכל החברים שהביעו דעתם )חלקם גם המליצו לנו ,צוות
התקשורת ,להתפטר (...על הסיטואציה שנוצרה ועל דרך הטיפול בבעיה.
אנו מתנצלים על זמן ארוך יחסית של תיקון התקלה ומקווים להשתפר עד התקלה הבאה...
בברכה ,אלון דגן ,בשם צוות תקשורת
__________________________________________________________________________

משולחנו של מודד הגשם
בסערה האחרונה שהתחילה בסוף השבוע שעבר ונמשכה עד תחילת השבוע הנוכחי
ירדו עוד  51מ"מ של גשם בקיבוץ .בהחלט כמות יפה ,אבל ...בסה"כ מתחילת העונה
נרשמו משקעים של  281מ"מ בלבד.
נקווה למשקעים נוספים ביתרת ימי החורף שנותרו!
נמסר על ידי עידו מן
__________________________________________________________________________

זה הזמן
לצחצח תחפושות ,לגהץ את מצב הרוח,
למתוח את שריר ההנאה...
יום שישי ,13/3 ,כנגד כל סיכויי "עין הרע",

פורים חברים

לתשומת ליבכם :השנה יוגש כיבוד קל בלבד במהלך המסיבה
)באמת! לא בדיחה פורימית!(,
להזכירכם  -מוזמנים חברים ,בנים ותושבים בלבד.
להתראות ,צוות פורים
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים ורד ומוסא בר-סמך
ולהורים המאושרים תמה ואוריה
מזל טוב להולדת הבן והנכד – ינון !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
2

