שרות חדש בהנה"ח
החל מהשבוע הבא ניתן להפקיד
כספים וחסכונות בחשבון בנק ייעודי
שפתחנו לצורך כך .יצוין כי הפעילות
חוקית ותקנית לכל דבר.
מובטחת ריבית תחרותית בשוק!
לפרטים נא פנו לשרון פסי.
מסר :מוטי ברנדס

הכל בלוף  1באפריל
רק התאריך נכון !
קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1162
1.4.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

בדף הפעם* :דו"ח משיבת המזכירות *משולחנו של מנהל הקהילה *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :יריב קלרמן ואופיר לבנה.............................................................................

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 21.3.11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן,
גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי,
יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות משפחת
פסלסקי

 .1סיווג הקיבוץ – אופציה ליישוב קהילתי
א .רקע
הדיון הכללי באשרור תוכנית השינוי )תיקונים/תוספות לסעיפי חוברת השינוי( מחייב את המזכירות לדון
גם בשאלת סיווג הקיבוץ :שיתופי או מתחדש.
מקור חובת הדיון בתקנות האגודות השיתופיות המחייבות את הקיבוץ.
לאחרונה אושר על ידי הרשם סיווג נוסף לקיבוץ :יישוב קהילתי .המשמעות היא שקיבוצים המעוניינים
להפוך לישובים קהילתיים יוכלו לעשות זאת תוך שמירה על הכינוי "קיבוץ".

ב .פרטים
הדיון בנושא עלה בעקבות פניה של מספר חברים וחברי מזכירות ,המבקשים לבחון את האופציה
המעשית-ארגונית ,שכעת יש לה הכשר רשמי ממשרד התמ"ת לו כפוף רשם האגודות ,לפיה קיבוץ יד
מרדכי יתנהל כישוב קהילתי לכל דבר ועניין.
מובן מאליו כי הדיון בנושא מורכב ,הן ארגונית והן חברתית-ציבורית ,אך על פי הלך הרוחות והשיח נראה
כי יש משקל לא מבוטל למצדדים במהלך להגדרת הקיבוץ כישוב קהילתי.
יחד עם זאת ,המתנגדים לתהליך טענו שלמזכירות אין שום מנדט כרגע לקיים דיון בנושא היות והקיבוץ
לא אישר אותו עקרונית בשיחת קיבוץ ובהחלטה בקלפי.

ג .עיקרי דברי הנוכחים:
הנימוקים העיקריים בעד התהליך:
 .1תהליך ההפרטה נמצא רק בתחילת דרכו ולכן מומלץ להישיר מבט ולהגדיר את יד מרדכי כיישוב
קהילתי ובכך להימנע בהמשך מסתירות בין התנהלות הקיבוץ בפועל לבין הגדרתו הפורמאלית.
 .2הקיבוץ כבר מזמן לא מתנהל כקיבוץ ולכן אין טעם להתעקש על הסיווג המקובל' :קיבוץ מתחדש',
שבעוד תקופה יאבד בעצמו מהרלוונטיות שלו.
 .3הגדרת הקיבוץ כישוב קהילתי תאפשר בקלות יחסית:
א .להקטין את התלות של החברים בקיבוץ.
ב .לסיים בהדרגה הסכמות קיבוציות פנימיות בעלות גוון שיתופי.
ג .להמיר מיסים פרוגרסיביים במיסים אחידים לכולם.
הנימוקים העיקריים נגד התהליך:
 .1לא ניתן לקיים דיון מעשי ללא אישור עקרוני של השיחה והקלפי.
 .2מהלך של הגדרת הקיבוץ כיישוב קהילתי יביא קץ לקהילה הייחודית שנבנתה כאן במהלך עשרות
השנים בהן הקיבוץ קיים.
 .3מהלך של הגדרת היישוב כיישוב קהילתי יגרור את הקיבוץ למשבר חברתי קיצוני ,יפגע במרקם
1

האנושי-קהילתי האופייני ליד מרדכי ,ובמהלך הזמן יפגע גם במרקם הפיזי של היישוב הירוק והכפרי.

ד .סיכום



המזכירות תמשיך לדון בנושא תוך חתירה להצעת החלטה מפורשת בנושא.
המזכירות מבקשת לציין כי על אף המחלוקות הצפויות בנושא יש להעדיף התמודדות עימו על פני
ניסיונות להורידו מסדר היום.

 .2שדרוג אתר האנדרטה
השתתפו בדיון :נציגי צוות התיירות.
רקע
לפני כחצי שנה החליטה הממשלה בישיבתה החגיגית בקיבוץ דגניה ) 100שנים לתנועה הקיבוצית(
להשקיע באתרי מורשת בתנועה הקיבוצית.
בגוף ההחלטה הוקצה סכום של  5מיליון  ₪עבור אתרי המורשת של יד מרדכי.
פרטים
בהמשך לפרסומים קודמים ,כ 70% -מהסכום יושקע בשדרוג אתר שחזור הקרב ,כאשר  30%מהסכום
יושקע בפרויקט נוסף :רכבל חשמלי.
מסלול הרכבל מיועד לנוע בציר שבין רחבת האנדרטה של מרדכי אנילביץ' לבין מתחם בריכת הדגים
לשעבר.
מטרת הפרויקט להוות אטראקציה תיירותית יוצאת דופן ומושכת למכלול אתרי התיירות שלנו ,תוך דגש
על לימוד המורשת בשילוב חווית הריחוף הנופית.
חשוב לציין :כלל המקורות הכספיים לפרויקט הינם ממשלתיים ,כולל התחייבות הממשלה לשאת
בחריגות תקציביות במידה ויהיו.
כמו כן ,צוות היגוי ,המשותף לקיבוץ ולרשות הממשלתית לשימור אתרים ,מודע לצורך לתכנן ולבנות את
הרכבל כך שישתלב באופן הרמוני עם הסביבה הירוקה והכפרית של הקיבוץ.
סיכום
 המזכירות מברכת את צוות התיירות וצוות ההיגוי הייעודי לנושא על היוזמה וקידומה הלכה למעשה.
 המזכירות מאשרת המשך התכנון לקראת ביצוע.
 תוכנית מפורטת תוצג לקראת סוף החודש על לוח המודעות לעיון לחברים.

 .3מערכת טיהור אויר במ"מדים
המנהלת הארצית של פרויקט המיגון בעוטף עזה אישרה תקציב נוסף לכלל יישובי הפרויקט להתקנת
מערכת לטיהור אויר בממ"ד בלבד ,כהתגוננות נוספת מפני איום של נשק כימי.
מדובר בתקן חדש התקף בכלל יישובי ישראל החל מיולי  2010ובפועל מחייב כל תושב להתקין בממ"ד
שנבנה אחרי יולי  2010מערכת לטיהור אוויר )כ ₪ 7,000 -ליחידה(.
התקציב שאושר על ידי המינהלת תקף רק לממ"דים שנבנו בפועל אחרי חודש יולי  2010ולכן יותקנו
באחריות הקבלן המבצע רק בממ"דים הרלוונטיים.
העבודה תכלול התקנה חיצונית )מנוע דחיסה( ,והתקנה פנימית )גוף המערכת( .מהלך העבודה ידרוש
חציבה פנימית בקירות )והחזרת המצב לקדמותו לאחר מכן( .חברים המעוניינים בבניית קיר גבס מפריד
בממ"ד לפני תחילת העבודה בפועל מתבקשים לפנות ליוסי כהן.
חברים שהממ"ד בביתם נבנה לפני יולי  2010אינם מחויבים להתקין מערכת כזו בביתם ,אך יוכלו לרכוש
על חשבונם את המערכת במחיר מוזל של  ₪ 5,200ליחידה כולל עבודה .המחיר המוזל והביצוע תקפים עד
יוני  2011בלבד וניתנו באדיבות הקבלן המבצע לתקופה של שלושה חודשים בלבד.

 .4אירוח שגרירים בחג הפסח
במסגרת סיום חגיגות  100שנה לתנועה הקיבוצית פנה ארגון השגרירויות הבינלאומיות לתנועה להתארח
בליל הסדר בקיבוצים .המזכירות החליטה להיענות לפנייה ואישרה אירוח של כ 12 -משפחות של שגרירים
השוהים והמכהנים מטעם מדינותיהם בישראל בליל הסדר הקיבוצי שלנו.
מתוך רצון וצורך לכבד את האורחים המיועדים ,יוקצו עבורם כ 60-80 -מקומות ישיבה במרכז אולם חד"א,
לכך יש להוסיף ,מטעמי ביטחון בלבד ,מרחב סביר נוסף שיתוחם ויוגדר כשטח 'סטרילי'.
המזכירות מתנצלת על אי הנוחות והצפיפות שתיגרם לחברים ואורחיהם בליל הסדר המסורתי ומקווה
שהיוזמה תתקבל בברכה על ידי הציבור.
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שי לחג הפסח
לחברים שלום,
כמו בכל שנה גם השנה יחולק שי לפסח .בעקבות פניות של חברים בשנים קודמות הוחלט להתרענן
ולהתחדש עם שי מקורי :לכל בית אב עומדת האפשרות לקבל שי ,בחירה אישית של ספר חדש בחנות
סטימצקי בקניון גירון באשקלון ,עד סכום של .₪ 49
יש להזדהות עם תעודת זהות במקום ,החנות תעניק את השי לחברים ללא צורך בתשלום בפועל )הקיבוץ
יעביר מבעוד מועד את מלוא הסכום לחנות( ותצייד את החבר בחשבונית מס-קבלה ובפתק החלפה כמובן.
החברים מתבקשים להעביר העתק של החשבונית להנהלת החשבונות לידי זהבה קלרמן.
חברים שלא ינצלו את האופציה לשי זה לא יוכלו לקבל את השווי הכספי ,אך הוא יישמר להם לשי בשנה
הבאה .תוקף מימוש השי בחנות עד סוף השנה הבאה.31.12.12 ,
חג שמח לכולם! צוות החג
__________________________________________________________________________

עדכון מתוך דיוני צוות היישום
 .1הפעלת בריכת השחייה
לקראת תחילת עונת הרחצה שצפויה להתחיל בעוד כחודשיים וחצי התקיים דיון בנושאי הפעלת בריכת
השחייה .בשל עלות ההפעלה הגבוהה ומחירי המים הגואים הוחלט להציע למזכירות נוהל חדש לפיו
יימכרו מנויים לבריכה לפי סוגים שונים ומחירים משתנים לצורך החזר חלקי של עלויות ההפעלה.
המעוניינים לשחות בבריכה לצורכי הנאה ו/או ספורט יוכלו לרכוש  5סוגי מנויים:
מנוי  – 1מומלץ לרוחצים מעל  4פעמים בשבוע – מחיר משוער  ₪ 25לחודש.
מנוי  – 2מומלץ לרוחצים מעל פעם בשבוע ועד  4פעמים בשבוע )כולל( – מחיר משוער –  ₪ 18לחודש.
מנוי  – 3מומלץ לרוחצים עד  4פעמים בחודש – מחיר משוער –  ₪ 12לחודש.
מנוי סבים ) – (4מיועד לסבים חברי קיבוץ ,אשר אינם מתרחצים בבריכה ,אך נכדיהם שמחוץ לקיבוץ
נוהגים לפקוד את הבריכה אחת לשבועיים לערך – מחיר משוער ) ₪ 8נלקח בחשבון סבסוד של .(33%
מנוי שחיינים* ) – (5מיועד לשחיינים השוחים בשעות פתיחת הבריכה – מחיר משוער –  ,₪ 35המחיר
לוקח בחשבון את ההפרעה הנגרמת למתרחצים.
*שחיינים השוחים אחרי שעות הפתיחה יוכלו לרכוש את אחד מהמנויים  1-3בהתאם לכמות השימוש.
על שימוש עודף מעל המנוי שרכש בפועל יחויב המתרחץ בהתאמה.
הפעלת הנוהל והרישום העודף – באחריות המציל.

 .2חיובי מנות בחדר האוכל
צוות היישום בוחן אפשרות לעבור לחיוב מנות ותוספות בחדר האוכל לפי שקילה ,כפי שמקובל במעדניות
מזון ,לרבות המעדנייה של המטבח שלנו שנפתחה לפני שבוע .הנושא עולה לבחינה על מנת למצוא פתרון
למצבים קיצוניים בהם עלות המנות והתוספות עולה על המחיר הנגבה בגינן בקופה.

 .3מרכול
בשנתיים האחרונות עלה המרכול על דרך המלך ,תוך שהוא מצליח להגדיל את מעגל הלקוחות והמכירות
משנה לשנה .צוות היישום אישר בחיוב את יוזמת הנהלת המרכול להציע הטבות לרוכשים במרכול מעל
סכום של  ₪ 450לנפש לחודש לבית אב .מטרת היוזמה ואישורה לשמר את ההצלחה ולחזק את הקשר עם
אוכלוסיית הצרכנים הנאמנה ,כמקובל בחנויות מזון בכל הארץ.
ההטבה בפועל תתבטא בהנחת קניה של  10%על כלל קניות בית האב שרכש בפועל מעל הרף הנ"ל.

 .4מבנים יבילים
על אף כניסת המשפחות הצעירות למתחם היבילים ,עולה צורך לפנותם למגורים חלופיים בקיבוץ
לתקופה קצרה מאד של חודשיים בלבד ,זאת בשל תוצאות בדיקה הנדסית שבוצעה לאחרונה על ידי
מהנדס מוסמך מטעם ההסתדרות הציונית )בעלת המבנים(.
מהבדיקה ההנדסית עולה שיש צורך לחזק את יסודות המבנים שיציקתם בוצעה על ידי הקיבוץ.
עלות החומרים והעבודה  +מימון עלויות המעבר של המשתכנים  +אובדן שכ"ד – נאמדת ב 70 -אש"ח
ותמומן מתקציב הקהילה.
שבת שלום ,יריב קלרמן ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי!
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