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8.1.2016
משולחנו של מרכז המשק
לחברים שלום,
ברצוני לעדכן על דברים "טריים" משולחני ,ברוח התקופה וכהשלמה לתעלות ולמהמורות ברחבי
הקיבוץ:


כבר כמה חדשים מתנהל פרויקט הבניה של המכוורת החקלאית החדשה ,בצד החיצוני של
הגדר הדרומית של הקיבוץ .המבנה כבר מתרומם לגובה רב ,חלקו סככה חלקו מבנה
משרדים וממ"ד ,הבאנו למקום תשתית חשמל (כחלק מהפרויקט הסולארי בלול) ובקרוב
נבנה תחנת שאיבה לביוב של כל אזור בית האריזה והמכוורת .לפרויקט שתי מטרות :הקמת
מתקן מודרני להפעלת המכוורת ,ופינוי שטח לשכונת החברים הנקלטים .התכוונו לסיים
הבניה בינואר ,נראה שיש עיכוב קל בלוח הזמנים.



אנחנו ממשיכים להתגבר על המכשלות הבירוקרטיות של השלמת עסקת הצומת וקבלת
התמורות עליהן הסכמנו עם היזם .מנקודת ראותי התמשכות הדברים איננה בגלל סחבת
שנוקט היזם ,אלא בגלל קשיים מול המנהל והוועדה המקומית ,ניירת שאנו נדרשים להגיש
ובעיות טכניות בהשגת המסמכים .היזם ממשיך לגלות רצון ונחישות ולכן אני מאמין
שהדיון על "מה נעשה עם הכסף" מתקרב והולך .היכונו.



אנו ממשיכים לקדם הקמת שכונה לעובדים זרים באזור בית האריזה ,שכונה זו תהווה
תחליף לשכונת "הנחל" שתפורק בעת הקמת שכונת מגורים נוספת ,בקרוב.



לאחר ולאור הדיון שהיה באסיפה על ההתפתחות העסקית בשירותי האבקה ,אנחנו
מקיימים שיחות עם השותפים הבלגים ברוח טובה ותוך ניסיון להגיע להסכם משופר על
התפעול והבעלות בעתיד .בעניין זה נקווה שנוכל לעדכן את החברים בקרוב בדיווח שבעל
פה ,באסיפה.



על התפר שבין קהילה – תקשורת  -שכונת  26וחברת חשמל – אנחנו מניחים כעת קו מתח
גבוה מאזור הלול הצפוני לתחנת החשמל(תחנה ג') שליד שכונת ה .26-בתוך אותה חפירה
מונחים גם כבלי התקשורת לשכונה וכן מונחים כבלי החשמל (מתח נמוך) לשכונת הנחל
שטרם נבנתה .מרכזית התקשורת תעבור למקלט המזכירים ותפנה לנו חלל במרכז מבנה
המזכירות .ניתן לאמר שיש כאן מאמץ לאחד הטיפול בתשתיות תוך הקטנת מספר החפירות
בקיבוץ ותוך ניסיון לשמור על המדרכה ,התאורה והנוי שלאורך המדרכה .בצד השני של
הקיבוץ מתבצע פרויקט של כביש ,מדרכה ,חניות ,העתקת שער וגדר – והכל באחריות
החטיבה להתיישבות ובתקצובה .בתוך הכביש אנחנו משלבים את קו הביוב שינקז את הצד
הצפוני של הקיבוץ .נקווה שהתוצאה הטובה תצדיק את אי הנוחות של המשתמשים בכביש
זה.



עוד שני פרויקטים גדולים מתוכננים :חידוש מערכת הביוב המרכזית של הקיבוץ ,הוכנה
תכנית ולאחר שנקבל אישור מהרשויות (בינואר) יקבע היקף הפרויקט בהתאם למקורות
הכספיים שיעמדו לרשותנו .הפרויקט הנוסף הינו פרויקט שממומן ע"י משרד הביטחון
ומטרתו אבטחת חשמל זמין בכל תרחיש לחימה בעתיד ,הפתרון יינתן ע"י הוספת כמה
גנרטורים שיוכלו להאיר את כל הקיבוץ בשעת חירום.



בשטראוס יד מרדכי הסתיימה עוד שנת כספים עם תוצאה מצוינת ,תודה לכל הצוות.



בתיירות ממשיכים בצעדים חדשניים ובהוספת פעילות מושכת קהל .השנה החלטנו להוסיף
למגוון המוצרים את הכלניות ,והן כבר פה ,לטובת כל המטיילים.
שבת שלום,
עמוס צוק

