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חג שבועות תשע"ד
בערב החג ,יום שלישי 6/3
ארוחת ערב חגיגית בחדה"א ולאחריה
"חצר אחורית" עם כיבוד קל ומשחקי דשא.
בבקר החג ,יום רביעי 6/3
 01:61סדנא לשזירת עטרות ראש ,בהנחיית שיבולת
ההרשמה בחדה"א עד שבת  .60/3ההרשמה מחייבת.
(כל הפרטים על הלוח בחדה"א)
לאחר מכן...
בשעה  03:11נצא לטיול בעקבות "סימני דרך"
ונסיים בשעה  00:11בשדה ,לטקס ביכורים מסורתי.
(פרטים מדויקים לגבי המסלול והשדה  -בהמשך)
בתכנית  -תצוגת קציר ,תהלוכת ענפים ,ריקודים והפתעות.
נשמח לראות את כולם בחולצות לבנות.
המגיעים לטקס ברכב ,מתבקשים לנסוע בזהירות רבה מאד ולחנות הרחק ממקום הטקס!!!
המסלול אינו מתאים לעגלות .ניתן ללכת במסלול חלופי ,דרך שער בית האריזה ,על הכביש.

מצפים לראותכם ,צוות החג
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דו"ח מישיבת הנהלת הקהילה מיום .0215102/4
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,לביא כרמי ,איתן ציון.

נושא א' :צירוף לביא כרמי כמשקיף להנהלת קהילה
במסגרת החלטות הנהלת הקהילה והמזכירות בכל הקשור לקירוב הבנים לעשיה בקיבוץ הצטרף לביא
כרמי במשקיף באופן קבוע לישיבות הנהלת הקהילה .הנהלת הקהילה מברכת את לביא ומקווה כי שילובו
יאפשר לו להכיר מקרוב את האתגרים בניהול הקהילה ולהבין את תהליכי קבלת ההחלטות בקיבוץ.
הנהלת הקהילה מקווה כי הדבר יקרב את לביא עוד יותר לעשיה חברתית ציבורית בהמשך הדרך.
בהצלחה.

נושא ב' :סיכום רבעון ראשון לשנת 02/4
התבצעה סקירה של תכנון מול ביצוע לרבעון הראשון של תקציב  .02/4יש פערים מסוימים בהכנסות
המסים עקב החלת השינויים בתקציב מחודש מרץ .עקב שינוי השיטה בהתחשבנות עם המועצה יש כמה
סעיפים שכמעט אינם ניתנים למעקב (נושא האשפה  ,החצר).
ענפי הקהילה נראים במצב טוב יחסית ומעל התוכנית  -הגיל הרך ,בית הבריאות ,ענף המזון והשכרת
דירות .חלק מהוצאות הקהילה עוברות את התוכנית ונדרשת עבודה ללימוד ותיקון ההוצאות .ככלל
התוצאות התמחיריות של הקהילה בשלב זה הן טובות ונמצאות מעל התוכנית.
החלטה
יש לשנות את מבנה התקציב ולהתאים אותו לפי ההתנהלות החדשה מול המועצה.

נושא ג' :השקעות לשנת 02/4
נסקרו ההוצאות של השקעות הקהילה ,תוכנית מול ביצוע ,לחודשי השנה הראשונים .כפי שדווח כבר
בעבר ובהתאם להחלטת שיחת הקבוץ ,אנו נדרשים להשקעה גדולה ולא מתוכננת בבריכת השחייה יש גם
השקעות נוספות שלא היו מתוכננות.
על מנת לשמור על מסגרת ההשקעות המתוכננת בוטלו מספר השקעות מתוכננות וכאמור הוכנסו
במקומן השקעות נוספות .לפי התכנון הזה אנו נדרשים להשתמש בכספי הבצ"מ.

נושא ד' :שיקום הגינון
השתתפו בדיון :עידו מן ,יונתן הלפרין ,גיל דגני.
רקע:
הקבוץ קיבל החלטה על שיקום גינות החברים בצד הצפוני של הקבוץ .ההחלטה הייתה שהעבודה תתבצע
על ידי צוות הנוי המקומי וללא קבלן חיצוני .צוות הנוי עשה עבודה טובה בצד הדרומי של הקבוץ ובתאום
טוב עם החברים .הכספים הנדרשים לשיקום בצד הצפוני של הקבוץ הם בסדר גודל של למעלה ממיליון
שקל ,זאת על פי הנתונים של הצד הדרומי של הקבוץ .עקב אילוצי תקציב הוחלט לבצע את שיקום הנוי
על פני  3-3.5שנים ולהשקיע  322,222שקל בשנה .יש לזכור כי הוצאות הנוי הרגילות הן כבר למעלה
ממיליון שקל בשנה!!
עיקרי הדיון:
מהנתונים של שיקום הנוי עד כה מתברר כי ההוצאות גבוהות בהרבה מעל התכנון ואם ימשיך ענף הנוי
בהתנהלות הזו אנו צפויים לחריגה כבדה מאד בתקציב לעומת התכנון.
ברור כי ישנה חשיבות גדולה לקידום עבודות שיקום הנוי הן עבור החברים והן עבור מראה הקיבוץ כולו.
יחד עם זאת יש לשפר את התכנון התקציבי ולוודא כי ישנה עמידה בתקציב שאושר על ידי החברים
בקלפי .ברור כי עמידה במסגרת התקציב היא מדד להתנהלות כלכלית וניהולית נכונה.
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החלטה:
הנושא יובא להמשך דיון בישיבה הבאה .עד לישיבה זו סוכם כי יתבצע:
א .בחינת רישום ההוצאות שנרשמו בסעיף שיקום הגינון – באחריות עידו מן.
ב .שיפור השליטה והבקרה בניהול הפרויקט לפי התקציב הקיים – באחריות עידו מן.
ג .בדיקת השגת מקורות כספיים נוספים לטובת שיקום הגינון – באחריות מנהל הקהילה.
רשם :איתן ציון

_________________________________________________________________________________________

"בין שתי גבעות"
השבוע הו פץ הגיליון הראשון של עלון יד מרדכי המתחדש .העלון יופץ כפי שפורסם בגרסה אינטרנטית
ובמהדורה מודפסת מוגבלת .אנו מבקשים לברך את ליאור רייזל ומערכת העיתון ולאחל להם בהצלחה.
מטבע הדברים ,כבכל התחלה ,יתקיים תהליך של בניה למידה ושיפור .מתכונת זו של העיתון תאפשר
לשקף את הפעילות הקהילתית העשירה של יד מרדכי ותיתן במה להחלפת דעות והצגת עמדות.
בהצלחה!
מסר שאולי סנקר

_________________________________________________________________________________________

עדכון מפרויקט הקליטה
לחברים שלום,
בשעה טובה ,ביום ראשון ה /.2.02/4 .יחלו העבודות בפרויקט שכונת החברים החדשים 02 .יחידות הדיור
שבפרויקט יבנו ב  3אתרים:
 9 יחידות מצידה הדרומי של המכוורת החקלאית.
 9 יחידות מצידה הצפוני של המכוורת החקלאית ,לאורך הכביש שבין שכונת הוותיקים לבית הבאר.
 8 יחידות בצד המזרחי של נווה זית.
הבתים אמורים להבנות ב  /4חודשים מיום חתימת החוזה עם הקבלן .הימים הראשונים יוקדשו לגידור
שטחים וסגירתם .אזורי הבניה יהיו מכאן והלאה סגורים למבקרים .לאחר מכן תתחיל מלאכת ביסוס
היסודות והקמת השלד של הבתים .מסלול הנסיעה של המשאיות והכלים הכבדים יעבור דרך בית האריזה.




אנחנו מבקשים מהחברים ובעיקר מהשכנים לגלות הבנה וסבלנות לפעילות הבניה שתתרחש ליד
ביתכם.
אנחנו גם מבקשים לפנות כלי רכב חונים מהמגרשים המיועדים לבניה.
אנו מבקשים מהחברים להדריך את הילדים שלא להיכנס לאזורי הבניה בשום שעה של היום למען
ביטחון הילדים.

המשתכנים וצוות הפרויקט מסיימים בימים אלה את החתימות על תמחור הבתים ,הכנת המסמכים
לצורך קבלת ההלוואות לשיכון והעברת כספים לקופת הנאמנות.
עמוס צוק מנהל העסקים מוביל במקביל את העברת המכוורת החקלאית למקומה החדש ,בפרדס שמול
בית האריזה.
טקס הנחת אבן פינה אליו מוזמנים כל החברים ,הבנים התושבים יתקיים ב  /2.2./4בשעות אחה"צ.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
שבת שלום
דודי

_________________________________________________________________________________________
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המשך פגישות בנושא צוואה וירושה
לאחר קיומו של יום פגישות ראשון עם עו"ד עדי סולומון-וייס ,נותרו עדין מספר חברים להם לא היה כבר
מקום בסבב הפגישות הראשון .אי לכך נקבע יום פגישות נוסף בתאריך  //.2.02/4בין השעות ./2:22-/4:22
משפחות שכבר פנו אל שלוית מתבקשות לפנות שוב לצורך תיאום הפגישה .במידה וישנן משפחות שעדין
לא פנו והן מעוניינות ניתן גם כן לפנות אל שלוית והיא תתאם את המפגש בהתאם לזמן הפנוי .אנו
מבקשים להזכיר כי יש צורך ליצור קשר טלפוני עם העו"ד ( )24-80/8222טרם הפגישה כדי להגיע מוכנים
ולקצר את הליך הפגישה.
מסרה שלוית קראוס
_________________________________________________________________________________________

חבלה בבית הבריאות
בתחילת השבוע – "הפורעים הצעירים" פעלו שוב והפעם באתר חדש .אבנים הושלכו על הדלת הדרומית
של בית הבריאות ושברו את הזכוכית .האירוע קרה לאחר השעה  02:22ונראה כי הייתה מעורבת קבוצה
של ילדים .לפי עדויות העובדות במקום אין זה האירוע הראשון ולפחות בפעמיים נוספות נזרקו אבנים על
חלונות של דיירים .מעבר להרגשה הקשה של הדיירים ועובדי המקום יש גם נזק פיזי .אנו מבקשים
מההורים לגלות ערנות למעשי ילדיהם – ומקווים שמעשים אלו לא יחזרו.
מסר איתן ציון
_________________________________________________________________________________________

להורים המאושרים מרים וגלעד דרור
ברכות לבביות ומזל טוב!
לנישואי גלי עם בח"ל שי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבתא אסתר מזרחי
ולאמא המאושרת יפעת הררי
ברכות לבביות ומזל טוב!
לנישואי דור עם בח"ל זוהר
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לאבא המאושר מאיר ניצן
ברכות לבביות ומזל טוב!
לנישואי דני עם בח"ל כרמל
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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