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ביום ד' ,8.9.2010 ,ערה"ש ,בשעה 19:00
נתכנס בחדר האוכל לחגוג את ראש השנה תשע"א
בתכנית:
מסכת חג
ארוחה
המשך מסכת החג
חג שמח לכולם! צוות החג
---------------------------------------------

לוחות שנה
לכבוד ראש השנה תשע"א הופק לוח-שנה עם תמונות מהווי הקיבוץ.
הלוח יחולק כשי בתאי הדואר ביום ג'.7.9.10 ,
לאחר מכן ,מי שיהיה מעוניין יוכל לרכוש לוחות שנה נוספים בעלות של .₪ 10
רשימה תיתלה על לוח המודעות.

חג שמח! צוות החג
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משולחנו של מנהל הקהילה
 .1ממדים
שלב א'
אנו נמצאים בשלבים האחרונים לקראת גמר ביצוע.
לקבלן בעיות עם קבלן האלומיניום ולכן יש עיכובים במסירות.
הקיבוץ נערך לשיקום הגינון בשכונות סולל בונה ופסל ,בהן הקיבוץ לא מתכנן לשנות את תשתית החשמל
והמדרכות.
יחד עם זאת ולאור מספרם הגדל והולך של פיצוצי המים עקב עייפות התשתית )חלקה בת  50שנה(,
החלטנו להחליף את תשתית המים בשכונות אלו בכוחות עצמנו.
לאחר מכן נתפנה לשיקום הנוי.
שלב ב'
לשמחתנו הקבלן המבצע הינו קבלן טוב אשר נערך לפרויקט בצורה מיטבית ורמת שיתוף הפעולה עימו
טובה מאד.
לצוות הממדים הצטרף לארי סיגלמן ,זאת לאור עומס המטלות והבעיות שנוצרו לאחר כניסת הקבלן
השני לעבודה ועל מנת לאפשר שרות הולם לפניות ובעיות חברי הקיבוץ.

 .2פרויקט חשמל ומים
ההכנות לתחילת פרויקט שדרוג תשתית החשמל הסתיימו ברובן ,והפרויקט עומד להתחיל בפועל.
העיכוב בתחילת הפרויקט נוצר עקב הצורך לשלב בחפירת תעלות החשמל גם את תשתית המים החדשה,
ולכך נדרש תאום רב בין הקבלנים.
הצעת המחיר שקיבלנו מהקבלן הראשי הייתה גבוהה במאות אלפי שקלים מהתוכנית ולכן אנו נמצאים
במו"מ עם מספר קבלנים אחרים לביצוע העבודה.

 .3יבילים
בימים אלה אנו עומדים לסיים את שלב ההתקשרויות וההכנות הדרושות מול קבלן החשמל שנבחר לבצע
את עבודות שדרוג תשתית החשמל .כאמור בפרסומים קודמים ,הפרויקט יחל בפועל במתחם המבנים
היבילים .צפי חדש לתחילת חיבור היבילים לחשמל )על פי הוראות ותקן רשות החשמל( – ספטמבר .2010

 .4שיקום מדרכות שלב א'
לאור הערות חברים עברה תוכנית שיקום המדרכות תיקונים ובימים הקרובים תיתלה שוב על לוח
המודעות בחדר האוכל.

 .5מגרש חניה וכביש גישה לגיל הרך
הפרויקט נמצא בשלבים אחרונים של פינישים.

 .6כביש גישה חדש לבית ספר שקמה חופים
תוכנית הכביש ממשיכה להתהוות ונמצאת בשלבי תכנון מתקדמים .הנהלת הקיבוץ ,נציגי שקמה ,מרכזי
ענפים וועדת תכנון  -לוקחים חלק בדיונים עם מתכנני הכביש וחברת ההנדסה המנהלת .הפרויקט יחל
בחודשים הקרובים ,עלותו כ 4 -מיליון במימון מדינת ישראל.
תוכנית סופית תיתלה על לוח המודעות.

 .7שדרוג ומיגון הבית הסיעודי
תוכנית בינוי עקרונית נתלתה לעיון החברים על לוח המודעות בחדר האוכל.
הפרויקט יבוצע דרך החברה הכלכלית של המועצה ,מנהל הפרויקט יהיה אורי שקד מחברת 'סי בריבוע'
)פרויקט הממדים(.
אנו מצפים לקבלת היתרים בשבועות הקרובים.
אישור הביצוע יגיע לשיחת קיבוץ קרובה ולאישור הקלפי.
חג שמח לכל בית יד מרדכי!
יריב קלרמן
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חידוש הסכם 'סלקום'
החל מחודש  8/2010נכנס לתוקף הסכם חדש ומשופר בין יד מרדכי לסלקום ל –  3שנים נוספות.
המו"מ על חידוש ההסכם החל כשנה לפני סיום ההסכם הקודם ונמשך מספר חודשים ,שבסיומן מתחדש
ההסכם לפני גמר  3שנים של קודמו.
מטרת סלקום :לשמר אותנו כלקוח עסקי מוביל.
מטרתנו :שיפור התנאים והמכשירים והפחתת עלויות.

עיקרי ההסכם החדש:
 .1מסלול ממעטי דיבור –
מיועד למי שכמעט אינם משתמשים בטלפון הסלולארי:
עלות מסלול )סכום קבוע חודשי( = .0
עלות שירות תיקונים =  / ₪ 9חודש )למי שמעוניין(.
עלות דקת זמן אויר בתוך רשת סלקום =  35אג'.
עלות דקת זמן אויר למפעילים אחרים =  70אג'.
עלות שיחת  SMSבארץ =  15אג'.
עלות דקת זמן אויר בשיחות פנים ארגוניות ) 15 = (VPNאג'.
 .2מסלול קהילתי –
מיועד למי שמשתמשים "קצת יותר" אך עדיין ממעטים בשימוש בסלולארי:
עלות מסלול =  / ₪ 10חודש עם החזר לכל מי שמדבר למעלה מ –  ₪ 10זמן אויר בארץ .העלות
תוחזר דרך זיכוי זמן אויר.
עלות שירות תיקונים – ללא עלות.
עלות דקת זמן אויר =  44.9אג' לכל הרשתות בארץ.
עלות  SMSבארץ =  15אג'.
עלות דקת זמן אויר  19.9 = VPNאג'.
 .3מסלול עסקי –
מיועד למרבים בדיבור:
עלות מסלול =  / ₪ 25חודש )בהסכם הקודם – ( ₪ 35
עלות שירות תיקונים = ללא עלות.
עלות דקת זמן אויר =  25אג' לכל הרשתות בארץ )בהסכם הקודם  33אג'(.
עלות שיחת  SMSבארץ =  15אג'.
עלות שיחה  = VPNללא עלות.
 .4נקודות עיקריות
א .שמות המסלולים מטעים .הקריטריונים להימצאות במסלול מסוים הם היקף השימוש השתייכות
ל"עסק" או "קהילה".
ב .העלות הנמוכה של המסלול העסקי תעביר אליו לא מעט מנויים מהמסלול הקהילתי.
ג .אנו נבצע אופטימיזציה = בדיקת כדאיות ונמליץ אישית לכל מנוי איך לשפר מסלול.
ד .כל המחירים שננקבו למעלה אינן כוללים מע"מ.
 .5מכשירים
רכישת מכשיר בתשלום חודשי מסלקום היא רכישה ב 36 -תשלומים.
משמע ,יש להשלים תשלומים על המכשיר הקיים בנוסף לתשלומים עבור החדש.
לאור זאת ,וכיוון שחידוש ההסכם הוקדם ,תתקיים הצגת המכשירים החדשים בחודש אוקטובר )תצא
הודעה מסודרת לציבור( וביצוע השדרוג יהיה בחודש נובמבר ,מועד סיום התשלומים עבור המכשיר
הקיים.
רשם ומסר :מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________
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דנה גלריה לאמנות
בני משפחה ,חבריה של דנה ,חברינו ,אוהדי הגלריה,
לאחר חופשת הקיץ ,חוזרת הגלריה לפעילות מלאה .התערוכה "קרח דק" שנפתחה בשבת האחרונה,
מציגה מקבץ של עבודות המקפיאות רגע שנראה כעומד על סף שינוי ,התרחשות ,התפרקות או
כליה .בתערוכה משתתפים שמונה אמנים.
בתקופת החגים )הבע"ל( אפשר יהיה לבקר בגלריה.
נשמח לראותכם!
רחל וצוות הגלריה המסור
__________________________________________________________________________

לקמה מן
ברכות חמות
על סיום שנת שרות
מוצלחת .יישר כוח
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

לשקד רגב
ברכות חמות
על סיום שנת שרות
מוצלחת .יישר כוח
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

לעגור מן
ברכות חמות
על סיום שנת שרות
מוצלחת .יישר כוח
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

להילה ישראלי
ברכות חמות
על סיום שנת שרות
מוצלחת .יישר כוח
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

לסבים-רבים הגאים שרית וחיים רביץ
לסבים מרובי הנחת רונית וארנולדו
ולהורים המאושרים מירב ורועי
מזל טוב להולדת הנין ,הנכד והבן – דניאל!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום ושנה טובה לכל בית יד מרדכי!
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