קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1170
3.6.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :חג שבועות *דיווחים ועדכונים

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

חברים ,תושבים ובנים יקרים
חוגגים יחדיו את חג הביכורים
בערב החג ,יום שלישי7/6 ,
ארוחת ערב חלבית חגיגית בחדר האוכל
לאחריה ,קפה ועוגה בחצר האחורית.

ביום החג ,יום רביעי8/6 ,
בשעה  11:00במועדון לחבר
נקיים סדנא להכנת זר פרחים לראש ,בהנחיית שיבולת.
שימו לב :למעוניינים ,חובה להירשם מראש בחדה"א ,עד יום ראשון בערב.
)חומרי הגלם נקנים בהתאם למס' הנרשמים ,לכן אנא הקפידו להירשם בזמן(.
לאחר מכן ,בלבוש לבן ובזרים פרחוניים לראשינו,
ניפגש בשעה  16:30בכניסה למכון החליבה ברפת,
ונצא לטיול והפעלה )כחצי שעה( בפרדס ובוואדי,
נסיים בשעה  17:30בשדה החיטה "חרובים מערב" ,לטקס ביכורים!

שימו לב
למיקום
היציאה
לפעילות

מסלול ההליכה אינו מתאים כולו לעגלות .ניתן ללכת במסלול חלופי )יציאה משער בית
האריזה( ,ראו שילוט במקום.
למגיעים עם כלי רכב לרפת נא לחנות במגרשי החניה ולא ברפת.
המגיעים לטקס ברכב ,מתבקשים לנסוע במשנה זהירות ולחנות הרחק ממקום הטקס!!!

מצפים לראותכם ,צוות שבועות
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אירוע פתיחת עונת הרחצה
ביום שבת ,4.6.11 ,החל מהשעה
 ,11:00יתקיים אירוע אביבי-
קייצי לפתיחת עונת הרחצה
בברכה.

פיתוח מתחם בריכת הדגים –
הזמנה לדיון פתוח במזכירות
לתושבי נווה זית ונווה משק,
ולכלל חברי הקיבוץ -
הנכם מוזמנים לדיון פתוח במזכירות
בנושא פיתוח מתחם בריכת הדגים.

בתוכנית :פעילות לילדים
וארוחת צהרים קלה.
מוזמנים :חברים ,בנים ,ילדים,
נכדים ותושבים.
תודה מראש להורים שלוקחים
חלק בארגון ובתפעול האירוע.

הדיון יתקיים ביום שני הקרוב,
 ,6/6/11בשעה ,20:30
בחדר הישיבות של הקיבוץ.

להתראות ,ועדת תרבות

בברכה ,אופיר לבנה

__________________________________________________________________________

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
תהליך הקליטה והבניה
המשפחות שנרשמו לפרויקט הקליטה והבניה בקיבוץ סיימו זה מכבר תהליך אינטנסיבי של ראיונות
ובחינות ,לרבות יום אבחון במכון חיצוני לבחינת ההתאמה לחיי קהילה ,בחינת היכולת הכלכלית לעמוד
בנטל מימון בניית הבית לצד הוצאות קיום המשפחה ,ובחינת עמידה ביעד צבירת הפנסיה האישית ביחס
לנדרש על ידי הקיבוץ.
)ההצבעה בקלפי תהיה בשלב מאוחר יותר ,ערב תחילת הבניה בפועל(.

עדכון השלבים הנוכחיים:
השלמת קבוצת הנקלטים לפרויקט הנוכחי
לאחר פרישה מרצון של  2משפחות מהפרויקט ,יוכלו בני הקיבוץ
30/6
30/6/11
בלבד להירשם לפרויקט הנוכחי עד /6/11
על בסיס המקומות הפנויים.
דמי ההרשמה הינם ע"ס  10אש"ח
בדומה לדרישה בהרשמה המוקדמת.
הבנים המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה.
הטיפול בהשלמת קבוצת הנקלטים באחריות ועדת קבלה של הקיבוץ.

המנהלת המשותפת בה לוקחים חלק נציגי צוות ההיגוי ,נציגי הנקלטים ,ונציגי חברת הניהול,
מקדמת כעת את הנושאים הבאים:
תכנון תשתיות ופיתוח המגרשים  -יצירת תוכנית מפורטת לפיתוח התשתיות והמגרשים במתחמי הבניה
המיועדים שאושרו בקיבוץ .טיוטה ראשונה תוצג לציבור עם סיום גיבושה.
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תכנון דגמים – בהתאם להחלטות הקיבוץ ,בנית הבתים תהיה מבוססת על  3-4דגמים .המנהלת
המשותפת החלה בתהליך בחירת אדריכל הדגמים.
הסדרת פעילות מול מינהל מקרקעי ישראל – הקיבוץ פועל באינטנסיביות מול מינהל מקרקעי ישראל על
מנת להסדיר פעילויות וחוזים מול המינהל באמצעותם ניתן יהיה לקבל היתרים ומימון בנקאי לפרויקט.
מימון לבניה – בהתאם לעקרונות ,הנקלטים יממנו עלות פיתוח המגרשים והתשתיות ועלות בניית הבית.
נציגי המנהלת המשותפת נמצאים בתהליך בחירת הבנק המרכז והשגת התנאים האופטימאליים להלוואות
השיכון לנקלטים.
עריכת הסכמים – הקיבוץ ,בשיתוף נציגי הנקלטים ,מכין את הסכמי החברות והבניה בין הקיבוץ לבין
הנקלטים.
בהמשך :עם גמר הכנת תוכנית מפורטת לפיתוח התשתיות והמגרשים במתחמי הבניה החדשים ,ואישור
התוכנית כנדרש ,יחל שלב הביצוע בפועל .במקביל יתקדם שלב תכנון ובחירת דגמי הבתים ,אשר ביצועם
בפועל יחל עם סיום ביצוע תשתיות המגרשים.
שבת שלום ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

תכנון שיקום מדרכות בשלב ב' של פרויקט הממ"דים  -עדכון
לחברים שלום,
תוכנית שיקום המדרכות של שלב ב' של פרויקט הממ"דים הוכנה על ידי אדריכל הנוף ,דור קריב.
התוכנית מסונכרנת עם עבודת אדריכלי התב"ע והפרצלציה של הקיבוץ ממשרד א.ב .תכנון.
הפרסום על לוח המודעות בחדר האוכל מתעכב עקב תיקונים נדרשים לתוכנית.
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שדרוגים ושיפורים בחדר תקשורת
בזמנו בוצע שדרוג בחדר התקשורת בתחומי הטלוויזיה והטלפוניה.
השדרוג שהתבצע השבוע התמקד בשרתים של הפעילות העסקית ובשרתים של החברים.
בנוסף אנו מתבצעים שיפורים ברשת האינטרנט.
מסר :גי ארדנינג.
__________________________________________________________________________
כואבים ומשתתפים בצערם
של אורלי ולארי סיגלמן והמשפחה
על פטירתו של

סאם סיגלמן

ז"ל

אביו של לארי
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי
_____________________________________________________________________________

שבת שלום וחג שבועות שמח לכל בית יד מרדכי!
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