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דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :8.2.09
 .1בחירה בין חלופות לתפעול ולצריכת אנרגיית הגז של הקיבוץ:
 חלופה א' – )השארת המצב הקיים(  -שימוש בצוברי גז ציבוריים והמשך הטלת אגרת שימוש.
החלופה הוסרה מסדר היום בשיחת הקיבוץ בתאריך  2.2.09ולכן לא השתתפה בהצבעה.
 חלופה ב'  -ביטול צוברי גז ציבוריים ומעבר לצריכת גז בשיטת בלוני גז בסמיכות לכל בית אב:
תמכו 42%) 73 :מהקולות( .החלופה לא אושרה.
 חלופה ג'  -שימוש בצוברי גז ציבוריים והתקנת שעון גז לכל בית אב:
תמכו 53%) 92 :מהקולות( ,החלופה אושרה.
 התנגדו לשתי החלופות 5%) 8 :מהקולות(.
 .2בחירה בין חלופות לחיוב בגין שימוש ברכבי הקהילה:
 חלופה  - 1השארת מצב קיים –  ₪ 1.3לק"מ ) ₪ 87מס קהילה לחודש לחבר(:
תמכו 4%) 7 :מהקולות( .החלופה לא אושרה.
 חלופה  - 2עדכון מחיר ל ₪ 1.6 -לק"מ )תקציב ענף מאוזן לשנת :(2009
תמכו 7%) 12 :מהקולות( .החלופה לא אושרה.
 חלופה  - 3הפעלת מודל זמן וק"מ לפי חיוב ₪ 1.3 :לק"מ  ₪ 3 +לשעה )תקציב ענף מאוזן לשנת
 :(2009תמכו 78%) 135 :מהקולות( .החלופה אושרה.
 התנגדו לשלושת החלופות 11%) 19 :מהקולות(.
ספרו :זהבה ציון ,גליה בלעיש ,רחל שטרנברג.
ניהול קלפי :מרים דרור ,טובה פרידמן ,אניה יצחק ,חנה ישראלי ,זהבה ציון ,גליה בלעיש ,רחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 9.2.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,שלוית קראוס ,גלעד בארי ,יריב
קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1דיון בתקציב קהילה לשנת 2009
השתתפו בדיון :ישראל מידן ,שי ציון ומאירי פרל – חברי צוות יישום.
בתום מערכת דיונים מקדימה במזכירות ,בה נדונו בהרחבה נושאים כגון צריכת אנרגית הגז ,חיוב בגין
שימוש ברכבי הקהילה ,הפעלת ענף המזון ועוד ,התכנסה המזכירות לדיון מסכם בתקציב הקהילה לשנת
 .2009בתום עיון ודיון בסעיפיו השונים אישרה המזכירות את תקציב הקהילה לשנת  .2009מס הקהילה
יעמוד על  ₪ 508לחבר )ללא שינוי( .המס המוניציפאלי יירד לעומת שנה קודמת ויעמוד על  ₪ 234לחבר.



תקציב הקהילה יוצג ויפורט בשיחת קיבוץ ויובא לאישור החברים בקלפי.
פירוט התקציב יישלח לחברים באי מייל חברים עד סוף השבוע הנוכחי .חברים המעוניינים לקבל
עותק פיזי של קובץ התקציב בתא הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשרון פסי .20579 ,052-2287303
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 .2אהוד רייס נגד קיבוץ יד מרדכי )נדון במזכירות ביום (27.1.09
א .המזכירות התעדכנה כי אהוד רייס ,באמצעות בא כוחו עו"ד גבי מיכאלי ,הגיש לבית המשפט השלום
באשקלון תביעה כנגד הקיבוץ:
בשנת  1999העביר אהוד לקיבוץ כספי קרן ההשתלמות שצבר על שמו ע"ס  162אש"ח .בתביעתו טוען
אהוד כי העביר את כספי הקרן לקיבוץ לאחר שקיבל התחייבות מהקיבוץ "כי הקיבוץ מטפל בנושא מול
כל החברים שהצטברו על שמם כספים בקרנות שונות הנובעים מהפרשות שנעשו משכר העבודה
שהתקבל עבורם במהלך עבודתם מחוץ לקיבוץ ,לפי העיקרון שכל סכום שהופרש משכר העבודה על ידי
המעביד ו/או העובד שייך לקיבוץ ולא לעובד ,ללא יוצא מן הכלל".
להלן נקודות עיקריות מתוך כתב התביעה שהגיש אהוד ,באמצעות בא כוחו ,נגד הקיבוץ:
 מאז  1999גבה הקיבוץ את קרנות ההשתלמות של חברי קיבוץ בודדים בלבד וזאת מתוך כ100 -חברי קיבוץ אשר יש ברשותם קופות גמל ו/או קרנות ,ואשר אין הם מעבירים אותם לקיבוץ.
 כמחצית מחברי הקיבוץ הנם עובדי חוץ ואינם מעבירים את התקבולים ו/או הקרנות לדי הקיבוץ,כל זאת גם לאחר פניית הקיבוץ לחברים אלה.
 במהלך השנים פנה אהוד למזכירויות הקיבוץ בדרישה לקבל את כספו בחזרה בטענה כי הקיבוץהפר את התחייבויותיו המפורשות כלפיו לגביית קרנות ההשתלמות בצורה שוויונית מכלל עובדי
החוץ בקיבוץ.
 בא כוחו של אהוד טוען בתביעה כי על הקיבוץ להחזיר לאהוד את הכספים שנגבו ממנו בניגודלנוהג ,לפיו לא מעבירים עובדי החוץ לקיבוץ את הכנסתם בגין הקרן ,ותוך אפליה בוטה.
 "בנוסף ולחילופין ,התובע יטען כי מעצם מהותו של אורח החיים הקיבוצי ,המבוסס על ערכיםכגון שוויון ,כבוד ,אחווה ,חברות וכיוצ"ב ,נגזרת מחויבותו של הקיבוץ לעשות ככל שניתן על מנת
לנהוג בשוויון ולהימנע מאפליה בין חברי הקיבוץ .הקיבוץ הפר חובתו זו כלפי התובע בכך ששלל
ממנו את קרן ההשתלמות שצבר במשך חברותו בקיבוץ לעומת שאר חברי הקיבוץ ,המחזיקים את
כספי קרנות ההשתלמות באופן אישי בחשבונם הפרטי".
בסיכום התביעה נטען בין השאר כי:
 "קודם להגשת כתב תביעה זה ,ניסה התובע במהלך מספר שנים לטפל בעניין מול גורמי הקיבוץבאופן ישיר ואישי ,חרף פניות חוזרות ונשנות שעשה התובע למוסדות הקיבוץ בדרישה למלא
התחייבותם לגביית הקרן מכל חברי הקיבוץ – נתקלו פניותיו בקיר אטום .משהעלו מאמציו חרס,
פנה לדרך התביעה המשפטית".
 לאור האמור בכתב התביעה מבקש בא כוחו של אהוד מבית המשפט לחייב את יד מרדכי לשלםלאהוד סך של ) ₪ 308,841סכום הקרן  +הפרשי הצמדה וריבית צמודה לשנה  (6%בתוספת
הצמדה וריבית חוקית מירבית ,מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל ,וכן הוצאות
המשפט ושכר טרחה של עו"ד.
 ------------------עד כאן עיקרי פרטי התביעה ----------------ב .ניסיון גישור בין הקיבוץ לבין אהוד  -במהלך חודשי הקיץ שעברו נעשו מאמצים רבים במטרה להביא
לפתרון המחלוקת בין הקיבוץ לבין אהוד .המאמצים כללו פגישות יזומות של נציגי המזכירות עם אהוד
וכן כניסה לתהליך גישור מקצועי ,שאושר במזכירות ,בין הקיבוץ לבין אהוד )תהליך הגישור נוהל על ידי
מגשר חיצוני( .לאכזבתה הרבה של המזכירות אהוד לא קיבל את הצעת המגשר שנוסחה על ידו בתום
תהליך הגישור ,ובצער היא נאלצת להתמודד כעת עם תביעתו כנגד הקיבוץ.
ג .המזכירות העבירה את כתב התביעה לעיונו ולטיפולו של עו"ד עומר כהן ,היועץ המשפטי שלך הקיבוץ
לענייני קהילה .חוות דעתו של עו"ד כהן בנושא ו/או המלצה לכתב הגנה יובאו בהקדם לעיון המזכירות.

 .3עדכונים
א .הכנת דיון בנושא השקיית דשאים וגינות – לאור מצבו הקשה של משק המים במדינה פונים חברים
ומתעניינים כיצד נערך הקיבוץ למצב הקשה של משק המים בישראל .לפיכך ובשל הצורך להתמודד עם
הנושא תיזום המזכירות ,לקראת החודש הבא ,דיון ציבורי בנושא מדיניות השקיית דשאים וגינות בקיבוץ.
ב .בטיחות בדרכים  /נוהלי חניה – לפני מספר חודשים מינתה המזכירות צוות מטעמה )ד.מ,1056 .
 ,(17.10.08תוך הסמכתו להגשת הצעה קונקרטית ליישום שיפור הבטיחות בדרכי ובשבילי הקיבוץ
ולקביעת נוהלי חניה בקיבוץ .צוות העבודה ,המונה את שוקי רייזל ,דוד שני ,שאול וולנסקי ,יריב קלרמן
ואופיר לבנה ,מתקדם בעבודתו:
ב .1.אובחנו ומופו מפגעי הבטיחות בדרכים ובשבילים.
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ב .2.בוצע סיור שטח עם יועץ התנועה של תוכנית האב של הקיבוץ במטרה לגבש המלצות למיקומי
אמצעי הבטיחות )מחסומים שכונתיים ,באמפרים ,מראות ,תמרורים ,סימוני כביש ,גיזום צמחיה(.
ב .3.בהתאם להצעות המחיר שיתקבלו לרכישת והתקנת אמצעי הבטיחות השונים ,וביחס לתקציב המוצע
) 60אש"ח( ,יגבש הצוות המלצות לביצוע ויגישן למזכירות לעיון ולאישור.
ג .הסדר למוחרגי ביטוח )קטסטרופות  /סיעודי( – במהלך השבועות הקרובים תחל המזכירות לדון
בהצעה להסדר בין הקיבוץ לבין חברים ,שמטעמי חברות הביטוח אינם יכולים להימנות בפוליסת ביטוח
הקטסטרופות ו/או בפוליסת הביטוח הסיעודי .המזכירות מכירה בצורך להביא לפתרון הנושא החשוב ועל
כן חותרת לכך ,ובהקדם האפשרי.

 .4צוות בוחר למשרות 'מנהל קהילה' ו' -מזכיר'
לקראת סיום שלוש שנות קדנציה )יוני  ,(09של יריב קלרמן כמנהל קהילה ושל אופיר לבנה כמזכיר,
אישרה המזכירות הרכבו של 'צוות בוחר' לטיפול במשרות ,וכן אישרה את מטרותיו:
הרכב הצוות :גלעד בארי )מרכז( ,דודי דורון ,נעמי כהן ,עפרה הלפרין ,איתן ציון ,אלון דגן ואילון פרידמן.
מטרות הצוות:
א .טיפול בבחירה ובאיוש המשרות החל מיוני .09
ב .מתן המלצה להיקפי המשרות.
ג .כחלק מתהליך המשכור המתבצע כעת בקיבוץ ,יהווה הצוות גוף בוחן לתוצאות המשכור של מנהל
הקהילה והמזכיר.
המלצות הצוות יובאו לעיון ואישור המזכירות  /קיבוץ.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

בחירות לכנסת – סיכום ותוצאות יד מרדכי
תוצאות בקלפיות יד מרדכי:
מרץ  .36% ,145 -קדימה –  .34% ,138העבודה –  .19% ,76ליברמן –  .3.5% ,14ליכוד – .2.5% ,10
מימד –  ,2.2% ,9הירוקים –  .1% ,4חדש –  ,2הבית היהודי –  .2אפרים סנה  ,1 -האיחוד הלאומי – .1
עלה ירוק – .1
סה"כ קולות כשרים.403 :
ישבו בקלפיות ביד-מרדכי :רותי רייכל ,בלה שני ,שמעון כורם ,נורית לבנה ,מרים דרור ,זהבה ציון ,חנה
ישראלי ,אשר רגב.
ישבו בקלפיות באשקלון :שולה ארצי ,הגר וינר ,גדי רינת ,יעל וינמן ,אורי לבנה.
תודה לדני שני שריכז את ההתנדבות לישיבה בקלפיות באשקלון!
תודה למיקי קציר ,נאוה גל וגבי וולקוביץ' – על סיוע בהכנת חדר הקלפי!
תודה מיוחדת למשה סוקר על יוזמה ,ניהול ,ארגון ודאגה לכל ההכנות הדרושות לקיום ההצבעות ביד
מרדכי!
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

תקלת תקשורת – עדכון לציבור
לפני כשבוע התרחשה תקלה חמורה בתשתיות התקשורת של יד מרדכי.
במהלך ביצוע עבודות עפר נחתכו כבלי תקשורת המובילים טלוויזיה ,אינטרנט וטלפוניה
לכיוון שכונת נווה אורנים ושיכון וותיקים.
 תוך  48שעות חובר הסיב האופטי ואיתו חודשה תקשורת האינטרנט ושידורי הטלוויזיה בבתי
החברים.
 לחילופין ,חיבור הטלפוניה מתעכב כתוצאה מעבודה מורכבת המצריכה חיבור של  300גידי
נחושת מחדש ,אחד לאחד .ההערכה היא שהתיקון יושלם בעוד כשבוע .אנו לוחצים על הקבלן
המבצע להאיץ את העבודה מהר ככל האפשר.
אנו מודים לציבור על הסובלנות,
בברכה ,אלון דגן ,בשם צוות תקשורת
__________________________________________________________________________
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עדכון מחדר האוכל והמטבח
לחברים שלום,
לפני כשבועיים התחלנו בצעדי הבראה של חדר האוכל והמטבח )קייטרינג(:
הפעולות שננקטו בקייטרינג:
א .צמצום כוח אדם .ב .צמצום למינימום שעות נוספות .ג .צמצום עבודות אחזקה ותחזוקה .ד .התאמת
כוח אדם לצרכים החדשים .ה .צמצום קניות ומלאי .ו .צמצום מספר מנות בתפריט למפעלים .ז .צמצום
מנות יקרות למפעלים )עלות מצרכים  /משאבי עבודה(.
הפעולות שבוצעו בחדר האוכל:
א .צמצום כוח אדם .ב .טיפול בשעות פתיחה .ג .עדכון מחירים לענפים.
ד .עדכון מחירים לחברים:
לאחר בדיקות רבות בנושא ודיונים רבים ,הושם דגש על כך שחברים ימשיכו לאכול ארוחה במחיר
מסובסד.
מצורפת טבלת מחירי המנות:
סוגי מנות
מנה עיקרית 1
מנה עיקרית 2
מנה עיקרית 3
תוספות
קינוח
ארוחה עסקית  1לחבר
ארוחה עסקית  2לחבר
ארוחה עסקית  3לחבר

מחיר ) (₪לחברים
החל מ15 -
לפברואר
9
12
15
3.5
1.9
16.25
16.25
20.96

מחיר ) (₪לחברים
עד  14לפברואר

מחיר )(₪
לתושבים

6.92
10.36
12.41
2.73

9.2
13.8
16.55
4.5
1.9
21.65
21.65
27.9

16.25
16.25
20.96

מומלץ לחברים להכיר ולהשתמש בהנחת ארוחה עסקית .עד היום החברים לא ניצלו את האופציה:
 לחבר שרוכש מנה  3 + 1תוספות מומלץ לבחור ב" -ארוחה עסקית  "1במחיר  16.25ש"ח )המחיר
נשאר כפי שהיה(.
 לחבר שרוכש מנה  2 + 2תוספות מומלץ לבחור ב" -ארוחה עסקית  "2במחיר  16.25ש"ח )מחיר
נשאר כפי שהיה(.
 לחבר שרוכש מנה  2 + 3תוספות מומלץ לבחור ב" -ארוחה עסקית  "3במחיר  20.96ש"ח )מחיר
נשאר כפי שהיה(.
אני מבקש להודות לחברים על שיתוף הפעולה ,התמיכה והעידוד לביצוע פעולות לשימור חדר האוכל
והמטבח בהפעלה עצמית שלנו.
בברכה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

תשלומי ארנונה – עדכון לציבור
לחברים שלום,
על פי הודעה של המועצה האזורית שלנו ,לא תינתן יותר הנחה כפולה בארנונה לתושבי המועצה
המתגוררים ב'-עוטף עזה' המקבלים קצבאות מסוג זקנה ,שארים ונרדפי הנאצים .ההנחה תישאר
 50%בגין "עוטף עזה" כמו לשאר תושבי המועצה המתגוררים ב'-עוטף עזה') .לא תינתן יותר הנחה
כפולה(.
יחד עם זאת ,תושבי המועצה המתגוררים ב'-עוטף עזה' ,המקבלים קצבאות ממשרד
הביטחון ,ימשיכו לקבל את ההנחה הכפולה.
נכים מקבלים  80%הנחה בארנונה )אך אינם מקבלים את ההנחה של 'עוטף עזה'(.
תזכורת :חיילים אשר לא יעבירו תעודת חוגר עד סוף פברואר  ,09יחויבו בארנונה מלאה.
לשאלות ניתן לפנות לשרון פסי.
סוף שבוע נעים לכולם ,מאירי פרל
__________________________________________________________________________
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הוקרת תודה
דיירי בית הבריאות ועובדיו מבקשים להודות מקרב לב לרותי הוך מינס
ולאחיה דוד אברמוביץ ,על תשורה נדיבה לבית הבריאות:
טלוויזיית  LCDגדולה ושימושית.
תרומתכם הנדיבה מעניקה שמחה ועונג רב לדיירי המקום.
בהערכה ובהוקרה רבה!
מאתנו האוהבים –
דיירי הבית וצוות העובדים
__________________________________________________________________________

סיכום ישיבה פתוחה של צוות היגוי תוכנית האב של הקיבוץ
נכחו בדיון :שוקי רייזל ,שאול וולנסקי ,עמי וולקוביץ' ,הגר וינר ,מרים כורם ,גדי רינת ,ישראל מידן,
שמעון כורם ,שרון יאיר )אדריכלית ,א.ב .תכנון( ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.
תאריך הפגישה.8.2.09 :
מטרת הפגישה :דיון בהסתייגות שאושרו לבחינה במסגרת אישור תוכנית האב )אוגוסט :(08
עיקרי הדברים:
 .1דיון בהסתייגות בנושא תכנון המתחם הלא מבונה מס'  ,9מול שכונת 'נווה זית'.
 שרון יאיר ,אדריכלית א.ב .תכנון ,ציינה כי תפקידה של תכנית האב להוות מתווה תכנוני מכוון
ולשמש מסד פרוגרמאתי מנחה להכנת תכנית מפורטת של אזורי המגורים המבונים .תכנית
מפורטת נעשית על גבי תכנית מדידה מעודכנת ברזולוציה גבוהה ולכן במהלך עשייתה ייתכנו
תיקונים נדרשים בתכנית האב כמו "דיוק" תוואי דרכים ,שבילים ,מגרשי חניה וכיו"ב.
 הוצגו שתי חלופות לתכנון המתחם ,אחת המונה  6מגרשים לבניה ,השניה  8מגרשים חדשים
לבניה .שרון ציינה כי חלופת  8המגרשים בהחלט ראויה מבחינה תכנונית ולוקחת בחשבון כל
ההיבטים התכנונים הנגזרים מתכנון מתחם ריק למגורים ,לרבות יצירת שטחים ציבוריים
פתוחים ,דרכי גישה ,כיווני כניסות לבתים וכו'.
 החלופות שהוצגו כללו תיקונים משמעותיים לתכנון המקורי שהוצג בתוכנית האב :במקום 9
מגרשים הוצגו  6-8מגרשים .כניסות הבתים של שכונת נווה זית חזרו למקומן .שורטט מחדש
תוואי השביל בין שכונת נווה זית למתחם החדש.
 הצוות החליט לקבל את חלופת  8המגרשים ,אך תוך דרישה לתכנון חניות ציבוריות באזור
המתחם החדש ,לרבות שינוי ייעוד הדרך המפרידה בין שכונת נווה זית לנווה משק.
 .2דיון בהסתייגות כלפי תוואי הדרך העוברת בין השכונות 'נווה משק' ל' -נווה זית'.
 הוצגה חלופה חדשה המציעה להמיר את תוואי הדרך המובילה לגיל הרך ,המשורטט במקור
בתוכנית האב בין שכונות נווה זית לנווה משק ,לתוואי משופר המבוסס על הדרך הקיימת כיום
בין המכבסה לספריה .המשמעות היא שבמקום הדרך הראשית בין השכונות ישורטט שביל מקומי.
 תיקון נוסף שהוצע על ידי הצוות :עד החניה החדשה המתוכננת לגיל הרך תתקיים דרך ראשית
)תשמש לכניסה למתחם הגיל הרך ליציאה ממנו( .תוואי הדרך מהחניה החדשה ,דרך מתחם
הצריפים לשעבר ועד לכיכר המוזיאון ,ישורטט כשביל מקומי.
התיקונים לנושאים הנ"ל יובאו לאישור הצוות ,ובהמשך לעיון החברים בשיחת הקיבוץ ולאישור הקלפי.
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

משולחנו של מודד הגשם
בשבוע האחרון ירדו עוד  15מ"מ של גשם בקיבוץ.
בסה"כ מתחילת העונה נרשמו משקעים של  180מ"מ בלבד.
כולנו תקווה לגשם נוסף ביתרת החורף לשנה זו.
נמסר על ידי עידו מן
__________________________________________________________________________
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דעה –

מאת איתן מורדיש

שלום רב לכולם

נושא  :1סבסוד האוכלים בחדר אוכל -על חשבון אלה שלא אוכלים:
צר לי שנקודת השקפתי שונה משלך קוצי.
שנים אנחנו ,חברי יד מרדכי ,התכוננו בעשרות דיונים ובעזרת יועצים רבים לשינוי.
השינוי פירושו :כל אחד מרוויח את שמרוויח וצורך כפי יכולתו" .מקרים מיוחדים"  -מקבלים את עזרת
הקהילה.
חלק מילדיי וילדיו של קוצי גרים במקום אחר ,האם הם הולכים כל יום למסעדה? חוששני שלא .האם הם
פונים לעזרה משום כך? בטוח שלא.
ומה מציע קוצי? לסבסד את האוכל לאוכלים בחדר האוכל .ומי שאינו אוכל למעשה גם הוא מסבסד את
האוכלים בחדר האוכל.
השינוי בקיבוץ פגע ויפגע בחלק מהחברים ,וחלק אחר ייהנו מהשינוי.
דוגמה אחת :עובד חוץ ב-צ.ל.פ ,.שצריך לקחת רכב מהקיבוץ לעבודה ,ישלם כל חודש לפי השיטה החדשה
עוד  ₪ 600משכרו על הרכב ,ובנוסף גם יורידו לו מסים על  ₪ 600נוספים .מש"א קשוחים ביד מרדכי.
אם קוצי או אחרים יסיירו ביד מרדכי יתברר להם ,לפי הוילות החדשות ,שיש ביד מרדכי חברים בעלי
יכולת כלכלית רצינית.
האם אותם אתה רוצה לסבסד ,קוצי? ובהמשך ,גם תשלם להם מס למועצה משום שאין להם כסף?
סיכום
אם היכולת הכספית מאפשרת לה ,על הקהילה להפחית מסים בצורה שווה לכול משלמי המסים.
אם לקהילה אין יכולת כספית וטענתך צודקת ,קוצי ,ויש חברים שאין להם יכולת כספית ,עליהם להגיש
הצהרת הון ,ולפיה יש לעזור לזכאים.

נושא  : 2זכויות-עובד קהילה:
בעת האחרונה עובד קהילה איים עלינו :אני לא אטפל בנושא הגז אם יצביעו בניגוד לדעתי.
דבריו הובאו בשם אומרם ליד דברי מנהל הקהילה ללא תגובה לא של המזכיר ולא של מנהל קהילה.
האם לא מוזר הדבר?
מנהל הקהילה מסכים עמו .ולשם שינוי גם אני מסכים עמו.
ומדוע? כי על הקהילה לנתק את חבל הטבור מהחבר ככל שניתן.
 .1החימום בעזרת מזגן ,לפי התיאוריה ,הוא הזול ביותר )במקומות בהם הטמפרטורה מעל  0מעלות(.
 .2הקהילה צריכה למצוא ספק גז במכלים -זול מהפרש  ₪ 5 -לק"ג.
בברכה ,איתן מורדיש
__________________________________________________________________________

מהנעשה בנוי הקיבוץ
לחברים ,לבנים ולתושבים שלום רב,
הנה לפניכם מעט מידע על אחד הפרויקטים שעשינו בענף הנוי בשנה החולפת:
בחצי שנה האחרונה התחלנו בפרויקט גינון הכניסה לקיבוץ .ברצועה הנמשכת בין שער הקיבוץ עד לשער
הפרדס ,בשולי המדרכה ,נשתלו עצי זית בוגרים שהועתקו ממוסד שקמה לפני ההרס הגדול...
בין עצי הזית נשתלו גם עצי שקד צעירים .למרגלות העצים שתלנו צמחים משתרעים נמוכים חסכניים
במים )"מיאופורון קטן עלים ארגמני"( והצבנו ספסל לנוחיות הטרמפיסטים.
בהמשך הדרך משער הפרדס ,לאורך גדר המערכת ,ועד לסיבוב פינת החי/רפת ,נשתלו שיחים נמוכים
חסכניים במים )"מיאופורון ביצני/הרדוף הנחלים ננסי"( אשר יסגרו ויקשרו בין פסלי המחרשות שלאורך
הגדר .בעתיד מתוכנן להמשיך בחלק זה את מדרכת הטיילת סביב הקיבוץ ולכן הוצבו הפסלים ונשתלה
הצמחייה בהתאם לכך.
בכך סיימנו את פרויקט המחרשות שהתחיל לפני  3שנים עם הצבת הפסלים.
בהמשך נתבקשנו לגנן את כיכר הכניסה החדשה ,שנבנתה לפני כשנתיים ועמדה ריקה מתוכן .יש לציין
שבגינון הכיכר הושקעו משאבים רבים ,החל משלב התוכניות וכלה במאמץ הגדול בביצוע .תכנון הכיכר
והובלת הביצוע נעשתה על ידי שגיא הוניג ,הנדסאי נוף ,ובעזרת צוות הנוי ,עם דגש על ביצוע עצמאי,
ללא קבלני חוץ .כאן גם ההזדמנות להודות לגדעון סגל שתרם מזמנו בעבודת השופל והנחת הסלעים.
להלן ההסבר העומד מאחורי תכנון הכיכר:
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הכיכר מורכבת ממעגלים בגבהים שונים ובשכבות שונות.
שלושת המעגלים העיקריים:
מעגל ראשון  -מעגל פנימי המורכב מסלעי "כורכר" פראיים וגדולים שלוקטו ממחצבה ישנה בסביבת
הקיבוץ .הסלעים מסמלים את החיבור הנופי לאזור על ידי האבן המקומית.
מעגל שני  -מעגל אמצעי מורכב מאותו סוג אבן )כורכר( ,אך האבן בו קטנה יותר ומסותתת .האבן
המסותתת נבחרה משתי סיבות :האחת ,על מנת להכניס סדר ולהבליט את הסלעיים הפראיים ואת מעגל
הפרחים העונתיים שביניהם .השנייה ,סידור האבנים מזכיר במעט את מבני בארות המים הישנים הפזורים
בשטחים הפתוחים באזור הקיבוץ.
מעגל שלישי  -מעגל זה מורכב מדקלי ה"וואשינגטוניה החסונה" אשר יוצרים עם צמרותיהם מעגל נוסף,
רק הפעם גבוה יותר ) 20 +מ'( .דבר זה יוסיף את מימד הגובה לכיכר ולא פחות חשוב יהווה "נקודת מבט"
משלושה כיוונים שונים:
נקודה מבט ראשונה :כבר בכניסה לקיבוץ מכיוון צומת יד מרדכי ,ניתן יהיה לראות את הכיכר במלואה עם
הדקלים וצמרותיהם הירוקות.
נקודת מבט שנייה :היא צומת הדרכים חדר אוכל ונגרייה.
נקודת מבט שלישית :מכיוון סיבוב פינת החי /רפת ,משם יראו את צמרות הדקלים ולאט לאט תיחשף
הכיכר במלואה עם ההתקרבות אליה.
מעגלים משניים :המעגלים המשניים ,אך הלא פחות חשובים ,הם מעגלי הצמחייה בכיכר.
מעגל ראשון הוא מן החוץ אל הפנים :מאבן השפה עד לאבני הכיכר המסותתות .המעגל מורכב מצמח
משתרע נמוך ) "וידליה תלת אונתית" ( בצבע ירוק כהה עם פריחה צהובה קטנה לאורך כל השנה .בחירה
זו היא בכדי להדגיש את מעגל אבני הכורכר המסותת ואת מרכז הכיכר ,ובכדי להכניס צבע ירוק כהה
בקיץ הבוהק.
מעגל שני ,הנמצא במפלס גבוה יותר ובין שני מעגלי הכורכר ,מורכב מפרחי עונה שיוחלפו פעמיים עד
שלוש בשנה .פרחי העונה יעניקו את הצבע ,הגיוון ואת השינוי בכיכר.
מרכז הכיכר :צמח נוסף שיישתל באביב ויהווה את מרכז הכיכר הינו שיח מעוצב על גזע )" לגיסטרמיה
הודית" ( שיפגין את עונות השנה המתחלפות :באביב לבלוב ,בקיץ פריחה ,בסתיו צבעי שלכת ,ובחורף
יעמוד עירום ,וחוזר חלילה...
פרויקט הכיכר הסתיים רק לפני חודש ולכן עדין אינו נראה שלם .אני מקווה שעם בוא האביב יתפסו
הצמחים את מקומם וישלימו את העבודה להנאת כל הציבור ואורחי הקיבוץ.
כתב :שגיא הוניג
__________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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