קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1221
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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע * :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

*ברכות ואיחולי

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

מופע אימפרוביזציה בנושא קליטה
ייערך הערב
יום שישי  7/9בשעה  21:00בחדר האוכל
בתוכנית:
 18:30-20:00ארוחת ערב
 20:00-21:00חצר אחורית – קפה ועוגה
 21:00ערב אימפרוביזציה בחדר האוכל בנושא קליטה

ערב התרבות יוקדש לנושא הקליטה בקיבוץ
במרכזו של הערב נארח את שחקני תיאטרון הנגב 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.
בסיום הערב ייערך פאנל קצר ומסכם בהנחיית השחקנים ,בו יוכלו
המשתתפים והקהל לשתף בתחושותיהם ובנקודת מבטם על תהליך הקליטה.

הערב מיועד לכולם
חברים ,נקלטים ,בנים ותושבים – כולכם מוזמנים!!!
מובטחת חוויה מיוחדת ....אל תחמיצו!!...
חברים ותושבים שלום
וועדת תרבות
ועדת
קליטההשנה!...
שבוע ראש-
הערב בארגוןבעוד
אנא מהרו להירשם בחדר האוכל,
עלינו להתארגן עם מקומות הישיבה ועם כמות המנות.
שימו לב! השנה מתבקש להירשם מי שחוגג בחדר האוכל
)ולא כפי שהיה נהוג(
בברכה צוות החג
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דו"ח מישיבת המזכירות מתארי 3/9/12
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרי" ,אורלי סיגלמ" ,גיורא אתר ,גיל דגני ,איילו" פרידמ" ,מושו" וקני",
רונ" לבנה ,אלו" דג" ,יריב קלרמ" ,אופיר לבנה.

 .1שנת חופש לירו" שיפמ"
השתת בדיו" :ירו" שיפמ"
אופיר לבנה לא השתת בדיו" ובהחלטה היות ומתגורר ע משפחתו באופ" זמני בדירתו של ירו" ולפיכ
הופ לבעל עניי".
ניהלה את הדיו" :רעיה פסי.
בהמש לבקשתו של ירו" שיפמ" לצאת לשנת חופש שנייה קיימה המזכירות דיו" בנושא בהשתתפותו.
ירו" ובת זוגו איילת מבקשי להמשי ולמסד חיי משותפי יחד תחת קורת גג אחת ,בשלב זה מחו'
לקיבו' .ירו" ציי" כי דר החיי ביד מרדכי בהחלט מתאימה וחשובה לו ,בעיקר לאור השינויי שהתרחשו
בשני האחרונות בקיבו' ,ומערי שהוא ואיילת ישתלבו בהמש בחיי הקהילה בקיבו'.
חברי המזכירות השתכנעו כי פנייתו של ירו" מצדיקה אישור חיובי ולכ" ממליצי לחברי הקיבו' לאשר
את הפנייה בשיחת הקיבו' ובקלפי.
כנדרש ,יובא הנושא לדיו" בשיחת הקיבו' ולאישור החברי בקלפי.

 .2נושאי דיור ושיפו' דירות חברי
כחלק מתהלי שיו הדירות ותוכנית הפרצלציה המתהווה ,התקיי במהל  2009)2010דיו" פרטני מול בתי
האב המתגוררי בדירות הממוקמות על מגרשי שאינ מתאימי לשיו לפי החלטות הקיבו' .הדיו" מול
בתי האב הרלוונטיי אושר בקלפי במר'  2009והופקד בידי צוות ההיגוי של פרויקט השיו והצמיחה.
במסגרת זו פנו כעת ,כל אחת בנפרד ,משפחות אוריש רחל ויעקב ורגב סוזי ומיכה לאפשר לה לשפ' את
דירת )על חשבונ ( בהתא לתוכנית הפרצלציה המתהווה.
על פי תוכנית חלוקת המגרשי :
 .1רביעיית הדירות בה מתגוררת משפחת אוריש ממוקמת על שני מגרשי עתידיי  ,כאשר כל שתי דירות
סמוכות יאוחדו ויהוו בית מגורי אחד במגרש אחד .במסגרת זו סומ" למשפחת אוריש איחוד הדירות
הצפוני ברביעית דירות זו.
 .2רביעיית הדירות בה מתגוררת משפחת רגב ממוקמת על שלושה מגרשי עתידיי  :הדירה הצפונית
ביותר ממוקמת על מגרש עתידי אחד ,ואילו שלושת הדירות האחרות ממוקמות יחד על שני מגרשי
עתידיי נוספי  .במסגרת זו סומ" למשפחת רגב איחוד דירת ע חצי מהדירה הסמוכה )החצי הנותר של
הדירה יאוחד בהמש ע הדירה בה מתגוררת כיו אסתר ולדמ"(.
המזכירות רואה את פניית המשפחות כלגיטימית והגיונית מכמה סיבות עיקריות:
) לכל חבר זכות עקרונית לשפ' דירתו על חשבונו כאשר הוא חפ' ומוכ" לכ .
) אי" סבירות לבקש מהמשפחות להמתי" ע השיפו' עד לסיו תהלי שיו הדירות.
) הגיוני לתכנ" ולשפ' את הדירות בהתחשב בפרצלציה העתידית.
) מאז  2004מאשרת המזכירות איחודי דירות בהתא לתוכנית הפרצלציה.
) הפניה והטיפול בה נסמכי על עקרונות 'נוהל אכלוס מגרשי ' שאושר בקלפי יד מרדכי
בתארי .8.3.09
סיכו :
 .1המזכירות מאשרת את פניית משפחות אוריש ורגב.
 .2שיפו' ואיחוד הדירות המיועד למשפחות אוריש ורגב אינו כולל תקציב כספי מהקיבו'.
 .3התחשבנות כספית מול בתי האב הנ"ל תתקיי בשלב ההתחשבנות הכספית הכללית שתיער מול
כלל החברי במסגרת תהלי שיו הדירות.

 .3קליטת משפחות מפוצלות
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במקביל לפרויקט הקליטה והבניה הנוכחי החלה המזכירות לדו" באופציית קליטה שתאפשר לבני/ות זוג
של חברי /ות להיקלט כחברי /ות ביד מרדכי )הכוונה 'לזוגות מפוצלי ' ,שאחד מבני הזוג חבר/ה ואילו
ב"/ת זוגו/ה אינו/ה חבר/ה(.
כתפיסה עקרונית של המזכירות ,קליטת בני זוג של חברי תהיה דומה בתנאיה לקליטת  26המשפחות
הנכללות בפרויקט הקליטה הנוכחי ,זאת למעט מספר אלמנטי הנובעי מהבדלי בנושאי הדיור ומימונו.
לאחר ניסוח ההסכ לקליטת בני זוג של חברי ואישורו במזכירות ,יובא תמציתו לעיו" החברי .

 .4תרומה למשפחות נזקקות
כמדי שנה ,אישרה המזכירות תרומה לרכישת מזו" לחג למשפחות נזקקות במועצה האזורית חו אשקלו",
בסכו של כ)  10אש"ח.
הפרויקט מנוהל על ידי אג הרווחה של המועצה האזורית בראשות מעוזיה סגל .תודה למשה הקל על
ליווי הנושא מטע יד מרדכי.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))עד כא" מישיבת המזכירות))))))))))))))))))))))))

עדכו" תעריפי חשמל
בתארי  1.9.12משתני תעריפי החשמל עקב מעבר לעונת הסתיו )ספטמבר)נובמבר(:

שעות שבת וחג

תערי כולל
מע"מ

תחו

שעות בימי א')ה' שעות בערבי שבת וחג

פסגה

 6:00עד 20:00

_____

_____

 61.43אג'
לקווט"ש

גבע

 20:00עד 22:00

 06:00עד 20:00

 17:00עד 21:00

 49.61אג'
לקווט"ש

שפל

 00:00עד 06:00
 22:00עד 24:00

 00:00עד 06:00
 20:00עד 24:00

 00:00עד 17:00
 21:00עד 24:00

 39.74אג'
לקווט"ש

• אני רוצה להזכיר לקוראי כי הטבלה בנויה על העיקרו" של יממה המתחילה ב)  00:00ומסתיימת
ב) .24:00
• כמו כ" יש לקחת בחשבו" שהתערי כולל מע"מ בשיעור  17%עקב עליית שיעור המע"מ.
• כל המנויי  ,ג א לא מחוברי לתעו"ז ,יחויבו ב) ) 3 15.78כולל מע"מ( בחודש כהוצאה קבועה
לאחזקת מערכת לפי התקנות.
• מנויי המחויבי לפי תערי קבוע דירתי יחויבו ב)  59.74אג'/קווט"ש )כולל מע"מ( בלי קשר
לשעות השימוש.
בברכה,
מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________

תעריפי צריכת גז ) עדכו"

הגז
שלומחירי
לכול ,
החל מתארי  2/9/12מחירי הגז התייקרו ,להל" עדכו" מחירי הגז:
מילוי בלו" רגיל של  12ק"ג )  130ש"ח כולל מע"מ.
מילוי בלו" גדול של  48ק"ג )  430ש"ח כולל מע"מ.
נמסר על ידי זהבה קלרמ"

לצוות קבוצת יבנה ומשה הררי המקסימים
22/8/12
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ברצוננו להודות ,לשבח ולהלל את כל מי שידו נוגעת מקרוב או רחוק בקייטנה
)שהתקיימה במהלך חודש אוגוסט( הכל כך מיוחדת ומלאת שפע של חום ,גיוון,
נתינה אין סופית ,רצון להעלות חיוך ושמחה על ילדינו ,ולחמם את ליבנו

לטל ניר
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
ומשרות הקבע
בהצלחה באזרחות
ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לבן שכטר
עם תחילתך את
מסלול הקד"צ
ברכות חמות
ובהצלחה!
מכל בית יד מרדכי

לתומר ענבר
עם תחילתך את
שנת הי"ג
ברכות חמות
ובהצלחה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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