קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1101
2.10.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אירועי סוכות *דו"ח הנהלה כלכלית *משולחנו של מנהל הקהילה *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

סוכות תש"ע
בנושא" :קום והתהלך בארץ"
היכונו לאירועי החג:
יום ו' ,2.10.09 ,בשעה  – 20:45מסיבת סוכות בסוכה
יום שבת 3.10.09, ,בשעה  –7:45טיול בשביל ישראל

בקטע  26לעבר תל – גודד:

ניפגש בתחנה הצהובה .נא הביאו :נעלי הליכה ,כובע ,מים ונשנושים לדרך...
פרטי המסלול :הליכה של כ 3-ק"מ בדרגת קושי נמוכה ,טיול קל שתחילתו תצפית יפה מהים עד
ההר ,והמשכו בין תילים קדומים ומערות ששימשו מסתור לאנשיו של בר כוכבא.
ילדים – הכינו פנסים!
הפסקת קפה ועוגה – עלינו.
נא הקדימו והירשמו!!

פרטים לגבי אירועי החג שיחולו בחול המועד יימסרו בהקדם!! אנא עקבו
אחר לוחות המודעות והודעות הדוא"ל.

חג שמח ,צוות סוכות
__________________________________________________________________________

שעות פתיחת המרפאה בחוה"מ סוכות
לידיעת כל האוכלוסייה!
בהתאם להנחיות שרותי בריאות כללית ישתנו מועדי קבלת קהל במרפאה בחוה"מ סוכות:
.7.00 בימים א'  -ו' ,4.10.09 – 9.10.09 ,המרפאה תהיה פתוחה בין השעות 7.00-12.00
 שעות קבלת הרופאה:
יום א'7.30-9.30 - 4.10.09 ,
יום ג'10.15-12.00 - 6.10.09 ,
יום ה'11.30-13.00 - 8.10.09 ,
בברכת חג שמח ומועדים לשמחה!
נמסר על ידי ניצה רינת
__________________________________________________________________________
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הכנסות לא מדווחות
על אף החלטות הקיבוץ בנושא חובת דיווח הכנסות חברים מעבודה ומנתינת שרות )החלטות המסתמכות
על תקנות האגודות השיתופיות( יש מספר חברים/ות אשר לא מקיימים את ההחלטות הרלוונטיות,
ובפועל לא מדווחים על מלוא הכנסותיהם.

 להזכירכם ,כל הכנסה המגיעה לחבר/ה מכל מקור שהוא ,בין ממכירת שירותים או
סחורה ,חייבת בדיווח של הקבוץ לרשויות המס .כאמור ,ההוראה תואמת את
החלטות הקבוץ בדבר חובת דיווח על כל מקור הכנסה ,וניכוי מס פרוגרסיבי בגינו.
 כל מי שפועל שלא על פי החלטות אלה מתבקש לפנות ולעדכן את גלעד בארי,
מנהל מש"א ביד מרדכי ,ולקבל ממנו הנחיות כיצד לפעול ולדווח במסגרת הנהלת
החשבונות של הקיבוץ.
שבת שלום
מאירי פרל – מנהל כספים
יריב קלרמן – מנהל קהילה
__________________________________________________________________________

14/09
14/09/09
מתוך פרוטוקול הנהלה כלכלית /09/09
נוכחים :דודי דורון ,שי ציון ,צביה סגל ,מאירי פרל ,אופיר לבנה ,צבי מירב ,יריב קלרמן ,שפרה שכטר,
ישראל מידן ,מוטי ברנדס ,גדי רינת ,גלעד בארי.

 .1הסכם חכירה לדורות
השתתף בדיון :עו"ד חגי שבתאי.
הדיון בסוגיה מתנהל מזה שנתיים והובל על ידי צוות מצומצם שמונה בזמנו על ידי המזכירות :שוקי
רייזל ,ישראל מידן ,אופיר לבנה ודודי דורון .ביד מרדכי  150נחלות בגודל  40דונם לכל נחלה .בחלק גדול
מקיבוצי הסביבה גודל הנחלה הינו  80דונם .בשנים האחרונות התנהלו דיונים בניסיון להגדיל את גודל
הנחלה ל 80-דונם תוך ההתלבטות האם לחתום על חוזה חכירה לדורות לפני הגדלת הנחלה ,בטענה שאם
ייחתם לא יהיה סיכוי להגדיל הנחלה.
בפועל ,גודל הנחלה נשאר  40דונם ואין חוזה חכירה לדורות .בהתייעצות עם כל הגורמים המקצועיים
הובהר כי מומלץ ליד מרדכי לחתור לחתימת חוזה חכירה לדורות ובמקביל להמשיך לעמוד ולדרוש את
זכותנו להגדלת הנחלה .לדעת עו"ד חגי שבתאי ,המתמחה בסוגיית הקרקעות בקיבוצים ,קיימת עדיפות
ברורה לחתימה על חוזה חכירה לדורות .סיבות עיקריות:
• ציר הזמן מוכיח מגמה ברורה של הפחתה והרעת תנאי החוזה כלפי הקיבוצים .לכן יש צורך
להקדים ולחתום על תנאי החוזה הנוכחי.
• משמעות החתימה הינה להפוך לבעלים על הנכס )קרקע( וכך לדאוג גם לדורות הבאים .חישוב
גודל המשבצת 150 ,נחלות )משפחות( *  40דונם )גודל השטח שאמור לפרנס משפחה( =6,000
דונם .על גודל שטח כזה ניתן לקבל זכויות מיטביות )חוזה חכירה לדורות(.
על שארית הקרקע המעובדת על ידי יד מרדכי ייחתם חוזה מתחדש כל חמש שנים ,ללא זכויות.
דגש נוסף שהובהר בדיון :עצם החתימה היום על חוזה ארוך טווח מול מנהל מקרקעי ישראל אינו מגדיל
את הסיכון בנושא גודל הנחלה היות והמאבק על הזכות להגדיל את הנחלה מתקיים מול משרד החקלאות
שהוא הסמכות בנושא זה.
החלטה :לפעול בנחישות לחתימת חוזה חכירה לדורות ובמקביל להיאבק על זכויותינו להגדלת הנחלה מ-
 40דונם ל 80 -דונם.

 .2הכנסת שותף למטבח
השתתף בדיון :רו"ח אלון ראובני.

א .רקע:
הדיון בנושא הובא להנהלה הכלכלית לצורך בחינת יוזמת הכנסת שותף למטבח ובחינת הפיכת השותפות
לענף במשק .תוצאות הדיון יובאו לדיון ואישור המזכירות.

ב .מהלך הדיון
במאמצים רבים ומבורכים של יריב קלרמן ,שפרה שכטר וצוות המטבח תסתיים שנת  2009בגירעון של כ-
 200אש"ח לאחר השקעות ,זאת לאחר שבשנת  2008ההפסד היה גדול .להערכתו של יריב ,על מנת להפוך
את המטבח והקייטרינג למפעל מזון מתקדם ,נכון יהיה להתמזג עם שותף אסטרטגי מתחום המזון .לאחר
בדיקות כלכליות שבוצעו וקשר שנוצר עם חברת קייטרינג הוחלט להביא לדיון חלופות למיזוג .החלופות
שנבחנו :השכרת המטבח וניהול משותף .מתווה הפעולה הוצג להנהלה על ידי רו"ח אלון ראובני אשר בחן
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את מאזני יד מרדכי ומאזני החברה הפוטנציאלית .הדיון נסב סביב השאלה האם נכון להכניס שותף
למטבח ביד מרדכי ,עיקר ההסתייגויות היו:
ב .1.תרבות עסקית שונה.
ב .2.לאורך זמן :איבוד שליטה על חדר האוכל ,המשמעות" :בית הכנסת" הקיבוצי ייעלם.
ב .3.ניתן להגיע בעצמנו לאותן תוצאות.
ב .4.לחד"א ביד מרדכי חשיבות עליונה לחברים ולקהילה ,ניתן להמשיך לסבסדו בגבולות שהוחלטו.

ג .החלטה
ההנהלה הכלכלית ממליצה להוריד מסדר היום הכנסת שותף למטבח ולקייטרינג.
רשם :דודי דורון

מתוך ישיבת מזכירות מיום

----------------------------) – 21.9.09תוספת לדו"ח שפורסם בדף מזכירות קודם מס' ,1100

(25.9.09
המזכירות קיבלה דיווח לגבי שני הנושאים הנ"ל שנדונו בהנהלה הכלכלית .חברי המזכירות תומכים
בעמדות ההנהלה הכלכלית לגבי שני הנושאים .בהמלצת המזכירות יובא נושא חתימה על חוזה חכירה
לדורות לאישור השיחה והקלפי.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

משולחנו של מנהל הקהילה
 .1עדכון הפרטת מים ומים חמים
עד כה סיימנו להפריט  65בתים בקיבוץ.
החל מחודש זה נתחיל לחבר לחשמל את דוודי המים החמים לשעון החשמל הביתי של החברים.
שאלה :כיצד תתבצע ההתחשבנות אם לדוגמא בית אב חובר לשעון חשמל ב 10 -לחודש?
תשובה :באופן יחסי .כיום כל נפש משלמת  78ש"ח לחודש ,בחלוקה ל 30 -יום =  2.6ש"ח ליום .לפי
דוגמא זו כל נפש בבית האב תשלם  10ימים* 2.6ש"ח =  ₪ 26עבור אגרת חימום האנרגיה בחודש זה +
צריכת החשמל בפועל ביתרת הימים בחודש לאחר חיבור הדוד לחשמל.
הפרויקט כולו מתוכנן להסתיים באמצע חודש דצמבר .09

 .2יבילים
בהמשך לדיון הציבורי שהתקיים בנושא המבנים היבילים )פורסם ד.מ (24.7.09 ,1092 .הושגו לאחרונה כל
ההבנות וההסכמות עם חברת 'הארגז' באשר להצבת המבנים מחדש .במקביל הוכנה תוכנית הצבה חדשה
שאושרה על ידי ועדת תכנון ומוצגת על לוח המודעות בחדר האוכל .עבודות המדידה ,העפר ,יציקת
היסודות והזזת המבנים בפועל יחלו בקרוב ,חלקן כתלות בלוח הזמנים של חברת 'הארגז'.

 .3סוף עונת הרחצה – תזכורת
לכל המתרחצים והשוחים ,תזכורת :עונת הרחצה בבריכת השחייה תסתיים במוצאי שבת הבא .10.10.09
חג שמח ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

טיול קיבוץ – תודות
כ 70 -חברים וילדים השתתפו ונהנו בטיול קיבוץ שנערך בסוף השבוע האחרון
בכנרת .הטיול החל בביקור באתר "אוטופיה" שבקיבוץ בחן .באתר חממות
ובתי גידול מגוונים לסחלבים ולצמחים טורפים .משם הצפינו המטיילים לכנרת ,לחוף "כרי דשא" הסמוך
לקיבוץ חוקוק .הבילוי כלל :רחצה במימי האגם הלאומי ,ארוחת ערב חמה ומשותפת ,שירה בציבור ,שינה
באוהלים וחדרי אירוח .למחרת התפצלו המשתתפים ,חלק השכימו קום ויצאו לאירוע הארצי של צליחת
הכנרת ,חלק יצאו לטיול מקסים ונעים בנחל ה'זאכי' הנשפך לכנרת בצידה הצפוני )בשל מוטיבציה גבוהה
של המשתתפים הסתיים הטיול במסע ניווט מאתגר לאוטובוס .(...לקראת סיום :ארוחת צהרים משותפת,
רחצה בכנרת וביקור טעים ב"-גליתא" – מוזיאון שוקולד בקיבוץ דגניה ב'.
תודה לצוות המארגן :נאווה גל ,רחל שטיין ,יואל שטיין ,אניה יצחק ,רבקה ארדנינג ,אפרת שני ,אמוץ
הלפרין ,יתיר דגן ואסף כורם -על טיול מהנה ועשיר בחוויות .על הארגון והסדר .על הארוחות המפנקות
ועל האווירה הטובה והנעימה בכל מהלך הטיול.
רשם :אופיר לבנה
3

טקס סיום  -חטיבת הנח"ל
חטיבת הנחל פנתה לקיים טקס סיום מסלול למרגלות גבעת האנדרטה.
הטקס יתקיים ביום חמישי .22/10/09
הפעילות תחל משעות הבוקר ותתרכז בדשא העצרת.
נמסר ע"י עמי וולקוביץ' ומיכה רגב
__________________________________________________________________________

לסבתא רבא הגאה חיה רוטשטיין
לסבים המאושרים חנה ודוד שני
ולהורים המאושרים שוהם ועירד
מזל טוב להולדת הנין ,הנכד והבן – דרור !
אח לשקד .מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

לסבים הגאים לינדה ודוד כשר
ולהורים המאושרים מאיה וערן
מזל טוב להולדת הנכדה והבת הבכורה!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

לסבא זכריה ,ולנינה ויורם ניצן
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לנישואי סיליבי ודוד
לסילבי ודוד – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ובית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג סוכות שמח לכל בית יד מרדכי !
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