קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1197
27.1.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באול!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות
גילי ואיתמר דגני

בד הפע* :דו"ח קלפי *דיווחי ועדכוני

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

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיו :22/1/12
 .1הקיבו מאשר מינויו של אלו דג לתפקיד מנהל מש"א ביד מרדכי.
תמכו ,107 :התנגדו ,26 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
 .2בחירת נציגי ציבור למזכירות הקיבו )ועד ההנהלה של הקיבו (:
תשעת המועמדי אשר קיבלו את מירב קולות המצביעי ,יכהנו כחברי במזכירות הקיבו )ועד הנהלה(:
להל הרשימה לפי סדר הא')ב' של שמות המשפחה :אתר גיורא ,דגני גיל ,הלפרי עפרה ,וקני מושו,
לבנה רונ ,סיגלמ אורלי ,פסי רעיה ,פרידמ אילו ,ציו אית.
 .3הקיבו מאשר העתקת מבנה המכוורת החקלאית למיקומו החדש בהתא לתוכנית האב של יד מרדכי
ובכפו לאומד העלות ולתוכנית המימו שהוצגו בשיחת הקיבו מיו .9/1/12
תמכו ,124 :התנגדו ,27 :נמנעו .8 :ההצעה אושרה.
 .4הקיבו מאשר המלצת צוות מרפאת השיניי ,צוות היישו והמזכירות לעדכו ההשתתפות העצמית
.50%
 15%ל) 50%
15%)25%
בעלויות טיפולי השיניי במרפאת השיניי של הקיבו מ) 25%
תמכו ,61 :התנגדו ,102 :נמנעו .7 :ההצעה לא אושרה.
 .5הקיבו מאשר המלצת צוות היישו והמזכירות לעדכו מחירי הכביסה והגיהו במכבסת הקיבו  :מ) 4
 1ל)  1 5.25לקילו כביסה ,ומ)  1 4ל)  1 6.5לפריט מגוה .
תמכו .78 :התנגדו .81 :נמנעו .12 :ההצעה לא אושרה.
 .6הקיבו מאשר הצעת הצוות הרחב )מזכירות ,הנהלה כלכלית ,צוות מש"א וצוות ההיגוי של פרויקט
השיו 2והצמיחה( למבנה הארגוני של יד מרדכי – כפי שהוצג על שלושת מרכיביו בשיחת הקיבו מיו
:9/1/12
א .דיאגרמת המבנה הארגוני ועקרונות הפעלת המוסדות המרכזיי.
ב .היקפי משרות של בעלי תפקידי מרכזיי.
ג .נוהל בחירת בעלי תפקידי מרכזיי ,מנהלי מקומות עבודה ורכזי ועדות מרכזיות.
תמכו ,118 :התנגדו ,38 :נמנעו .10 :ההצעה אושרה.
 .7הקיבו מאשר את מתווה הפעולה והתנאי להכנסת שות עסקי לענ שירותי האבקה כפי שהוצגו
בשיחת הקיבו מיו .16/1/12
תמכו ,73 :התנגדו ,86 :נמנעו .13 :ההצעה לא אושרה.
ספרו:
רחל שטרנברג ,שלומית רייזל ,גליה בלעיש ולינדה כשר.
ניהול קלפי:
רחל שטרנברג ,טובה פרידמ ,רוני קרלינסקי ,סטיב שכטר ,ישראל ברו ,2שלומית רייזל ,גליה בלעיש
ולינדה כשר.
___________________________________________________________________________
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עדכו מזכירות

נוי קיבו ) דיווח ובצידו בקשה מהצוות

ההלי 2המשפטי בי חנה
ואברי ניר לבי הקיבו המשי2
באישור
גישור
בתהלי2
המזכירות.
הבנות
גובשו
בגישור
והסכמות על דעת המשפחה
והמזכירות.
בזאת הסתיימו המחלוקות וכ
נסגר התיק המשפטי שהתנהל
בנושא בביה"מ באשקלו.
נמסר על ידי אופיר לבנה

צוות הנוי המורחב ממשי 2לעבוד במר על הפיכת שטחי רבי בקיבו
לירוקי יותר לאחר תקופת הבניה הארוכה שעברה עלינו.
כיוו שעונת החור אינה מתאימה לשתילה ולהנחת דשא אנחנו משקיעי את
מרב המאמ בהנחת תשתיות צנרת בגינות החברי ,וכשיגיע האביב נחזור
לגינות בה הונחה צנרת ונשתול בה צמחי .במקביל אנו עוסקי בתחזוקה
שוטפת של פינות שונות בקיבו ובפיתוח פינות נוי חדשות.
צוות הנוי אמנ עובד במר  ,א 2העבודה רבה מאוד ,יהיו עוד פרויקטי של
בניה ושיפו שישפיעו על חזות הקיבו ויש עוד הרבה מה לעשות עד שהקיבו
יקבל צורה יפה ומטופחת.
בקשר לכ 2אנו מבקשי להזכיר שהשמירה על חזות הקיבו ועל איכות
הסביבה אינה רק משימה המוטלת על צוות הנוי .כל אחד ואחת מאיתנו יכול
לעשות צעדי קטני ופשוטי שישפרו את סביבת המגורי המשותפת שלנו
ואת הסביבה בכלל .אנו מבקשי להזכיר שמכולות הגז הירוקות מיועדות
לפסולת גינה בלבד! כל פסולת אחרת צריכה למצוא את המקו המתאי לה:
מוצרי חשמל למיניה ) במיכל ליד המחס של מיקי .קרטוני ) במיכלי
הקרטוני ליד המרכול וליד המטבח .בקבוקי שתייה מפלסטיק ) במיכלי
המחזור ליד חדר)האוכל .קלקר לסוגיו ) ככל הידוע לנו אי איסו מסודר
למחזור ויש לזרוק אריזות קלקר לפח האשפה.
מקווי להמש 2חור גשו וירוק,
גיל דגני בש עובדי הנוי

נהג בית ) עדכו
בלוח הזמני
החל מיו ראשו הקרוב,
 ,29/1/12הנסיעה של השעה
 16:10מיד מרדכי לאשקלו
תוקד בעשר דקות ,ותצא
מעתה והלאה באופ קבוע
בשעה .16:00
נסיעה טובה ובטוחה לכול!
משה הקל

תחזוקה וגינו בבית
העלמי של הקיבו
לאחר תקופה ארוכה בה לא
משרת
לאייש
הצלחנו
אחראי/ת תחזוקה וגינו לבית
העלמי של הקיבו  ,גויסה
לאחרונה שיבולת ויטקינד
לתפקיד .את פירות עבודתה
המקצועית נית כבר לראות
הלכה למעשה בצורה ובצבע.
תודה ובהצלחה לשיבולת.
תודה לעדו מ ולגלעד בארי
על הטיפול בהגדרת התפקיד
ואיושו.
שבת שלו,
יריב קלרמ

שבת שלום
לכל בית
יד מרדכי!

ועדת תכנו – עדכו
בהמש 2לחנוכת אתר יד הזיכרו לאיש הפלמ"ח גרשו דובנבוי ולמבצע פינוי
ילדי יד מרדכי בתש"ח התכנסה ועדת תכנו לדו בהסדרי החניה במקו.
מביקורי של קבוצות תיירי ,חיילי ,תלמידי בית ספר ועוד ,שכבר
מתקיימי באתר החדש מאז חנוכתו ,עולה צור 2להשאיר מרחב סביר
להתכנסות הקבוצות ממול האתר.
ההתלבטות הייתה הא להגדיר חלק ממקומות החניה כשטח התכנסות
לקבוצות על מנת שיוכלו להתרכז מול האתר ולהאזי בנוחיות לדברי ההדרכה.
מאיד 2יש רצו להתחשב בחברי ובתושבי שנוהגי להחנות בחנייה זו.
ההחלטה שהתקבלה בעניי:
 יוקצו  4חניות מול האתר לטובת שטח התכנסות של קבוצות תיירי.
 השטח יסומ בצורה קבועה ואסתטית.
 אביזרי הסימו לא יקובעו לאדמה ונית יהיה במקרי מיוחדי,
בתיאו ע צוות התיירות ,להזיז לצור 2מטרה ספציפית ולאחר מכ
להחזיר למקומ.
נמסר על ידי שוקי רייזל
תודה ליעקב מורדיש
לקראת ט"ו בשבט ארחנו את יעקב מורדיש
שסיפר לנו על נפלאות הפרדס.
שמענו שישראל מעצמת על עולמית בתחום פרי ההדר.
נגענו בהפגנות "הצדק החברתי" ו"האביב הערבי" והשפעתן
על רווחיות הענף.
יעקב הכין תערוכה מרשימה ,צבעונית וטעימה להנאת כל
המשתתפים.
היה מעניין ומרתק .כולנו התגאינו בפרדס שלנו.
ליעקב ולצוות – תודה לכם! הצלחתכם – הצלחתנו!
המשתתפים
וצוות המועדון
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