קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1171
17.6.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת שיחת קיבוץ *דו"ח מישיבות המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

שיחת קיבוץ
לחברים שלום,
ביום ראשון ,3.7.11 ,בשעה  ,20:30בחדר הישיבות של הקיבוץ,
תתקיים שיחת קיבוץ בנושאים הבאים:
 .1ייעוד סך התמורה ממכירת מניות אלול תאמרינד )פיטק לשעבר( להפקדה
בקופות הפנסיה של החברים) .ד.מ.(20.5.11 ,1168 .
 .2דיון בערעור של אברי ניר כלפי המס המוניציפאלי שהוצע בתקציב קהילה .2011
)ד.מ.(18.3.11 ,1160 .
 .3דיון בהצעה לשינוי תעריפי השימוש ברכבי צי הקהילה) .ד.מ.(17.6.11 ,1171 .
 .4שנת חופש לירון שיפמן) .ד.מ.(17.6.11 ,1171 .
 .5הצגת מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הכלכלית) .ד.מ.(4.3.11 ,1158 .
רשימת המועמדים המעוניינים להציג עצמם כמועמדים לנציגי ציבור
בהנהלה הכלכלית תפורסם ערב שיחת הקיבוץ,
בדף מזכירות המיועד ליום שישי.1/7/11 ,
מועמדים שטרם נרשמו מוזמנים לפנות לזהבה קלרמן ,דני שני ,מרים שלום
)ועדת מינויים( ,או לאופיר לבנה
נושאי השיחה יובאו להצבעת קלפי
בימים שישי-שבת-ראשון בתאריכים .8-10/7/2011
בברכה ,אופיר לבנה

__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 6.6.11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,יריב
קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1פיתוח מתחם בריכת הדגים – דיון פתוח לציבור
השתתפו בדיון :יפעת הררי ,מיכל ארדנינג ,בלה ודני שני ,יאיר שוורץ ,הגר וינר ,מיקי קציר ,אליהו שחם,
יאיר ולדמן ,אבישי לבנה ,שוקי רייזל.

א .רקע:
בהמשך לאישור תוכנית פיתוח מתחם בריכת הדגים )ד.מ (20.5.11 ,1168 .ולהתחייבות המזכירות לקיום
דיון פתוח לציבור החברים בנושא ,התקיים דיון נוסף בו השתתפו נציגי שכונת נווה זית שבתיהם סמוכים
למתחם המדובר.
מטרת הדיון הייתה למפות חששות טבעיים ,להגדיר בעיות ומפגעים שעלולים להיווצר כתוצאה מפעילות
המתחם המתוכנן ,תוך חשיבה משותפת ליצירת פתרונות מתאימים.
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ב .עיקרי הדיון:
הגישה הכללית שהוצגה על ידי נציגי שכונת נווה זית התחלקה לשניים:
מחד ,תושבי השכונה בהחלט תומכים במיזם המבורך לשיקום מתחם בריכת הדגים והכשרתו למרכז חוץ
קהילתי ,ירוק ואטרקטיבי לכלל אוכלוסיית הקיבוץ.
מאידך ,פירטו ונימקו ביתר שאת ,את ההפרעות הסביבתיות והרעשים הבלתי נסבלים מבחינתם ,הנגרמים
מקיום מגרש הכדורסל מאחורי חלונות ביתם.
לסיכום דבריהם ,ביקשו נציגי השכונה מהמזכירות ,להתחשב בפנייתם ,ולאשר את הפרויקט ללא הכללת
מגרש הכדורסל במיקומו הנוכחי.
נקודות נוספות שהועלו על ידי תושבי השכונה:
 במשך שנים סובלים תושבי השכונה מרעשי מגרש הכדורסל הסמוך ,לעיתים קרובות בשעות לאשגרתיות ,בשבתות ובחגים.
 לא סביר שניתן יהיה לאכוף לאורך זמן את שעות הפעילות שיוגדרו ,לבטח אם אורחי תיירותפנים ירצו לשחק כדורסל בשבתות וחגים.
 לא סביר לשפץ ולהכשיר מגרש כדורסל פעיל ושוקק חיים במרחק של כ 20 -מטר מאחורי חלונותבתי השכונה המערביים .כנ"ל לגבי הרעיון להמיר את הכדורסל בטניס.
 מתבקש שהמזכירות והקהילה יזמו פרויקטים לטובת הכלל ,אך זאת תוך התחשבות באיכות חייםאלמנטארית של חברי קיבוץ המתגוררים בסמיכות למיזם המוצע.
 תושבי השכונה מבקשים לבחון בכל מקרה הפסקת פעילות המגרש הנוכחי ,ולהפנות את חובביהכדורסל לשחק באולם הספורט של הקיבוץ או במגרש הספורט במתחם "שקמה".
נקודות נוספות שעלו בדיון על ידי חברי המזכירות ומשתתפים נוספים:
 יש לבחון קיום מגרש טניס במקום מגרש הכדורסל המתוכנן ,הן בכדי להעשיר את מגוון פעילויותהספורט לקהילה והן בכדי להפחית רעש.
 יש לבחון הכשרת מגרש כדורסל/טניס במיקומו הנוכחי תוך מציאת פתרונות הנדסייםלהתמודדות עם הפרעות רעש סביבתיות.
 יש לבחון פירוק המגרש הקיים בכל מקרה ,הוא כבר לא מתאים למקום ולמטרות שלשמן נבנהלפני עשרות שנים.
 -חשוב להקשיב לרחשי ליבם של תושבי השכונה ולחפש פתרונות באופן בונה ובהסכמה.

ג .סיכום:
 .1המזכירות תקים צוות אד הוק ,לבדיקת סוגיית מגרש הכדורסל הסמוך לשכונת נווה זית .הצוות יכלול
 2-3נציגי מזכירות וקיבוץ  2-3 +נציגים משכונת נווה זית .מטרת הצוות להביא למזכירות הצעה מוסכמת
בנושא סוגיית מגרש הכדורסל תוך בחינת קשת החלופות שהועלו בדיון.
מגרש הכדורסל יוחרג מתוכנית פיתוח מתחם בריכת הדגים ,לפחות עד לדיון בתוצאות הצוות הבודק
ובהמלצתו למזכירות.
 .2פרטי התוכנית* לפיתוח מתחם בריכת הדגים ,פרט לשיפוץ מגרש הכדורסל ,אושרו לביצוע.
*)פורסמו בד.מ  20.5.11 ,1168ועל לוח המודעות בחד"א(.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 13.6.11
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1הצעה לשינוי תעריפי השימוש ברכבי קהילה
א .פתיחה
במהלך השנים האחרונות חלו מספר שינויים בתעריפי השימוש ברכבי קהילה כאשר המטרה הייתה
לשאוף לאיזון הענף תוך המשך קיום הענף לטובת חברי הקהילה.
מניתוח נתוני ענף הרכב מינואר  2011עולות הנקודות הבאות:
 .1הענף מציג גירעון של כ 20 -אש"ח בחודש .ביחס לחודשים מקבילים בשנת  ,2010קיימת ירידה של כ-
 9,000ק"מ לחודש בסך צריכת הק"מ של צי הרכב של הקהילה.
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 .2מחד ,רכבי צי הקהילה משובצים מדי יום באופן מלא ,ולעיתים תכופות אף חסר רכב למבקשים
להשתמש ספונטאנית מהיום להיום ,מאידך הענף בגירעון משמעותי.
המסקנות העולות משתי הנקודות הנ"ל:
רכבי הקהילה לא מנוצלים באופן אופטימאלי ,כלומר חלק מנסיעות חברים/ענפים אינן מנוצלות
לנסיעה בפועל ולמעשה יש שעות רבות שרכב נלקח אמנם על ידי המשתמשים אך בפועל עומד
שעות רבות.
עליית מחירי הדלק משפיעה אף היא על גירעון הענף.

ב .השינוי המוצע
מטרת השינוי למצוא שיווי משקל טוב יותר בין תעריף הזמן לתעריף הק"מ ,כך שלמשתמשים יהיה
אינטרס מובהק למשוך רכב לפני תחילת הנסיעה ולהחזירו מייד בסיומה ,תוך שאיפה להביא לניצול טוב
יותר של צריכת רכבי הקהילה.
בתמצית ,ההצעה מדברת על העלאת תעריף הזמן ל ₪ 9 -לשעה בין השעות  7עד  ,21ולהכללת תעריף
לילה של  ₪ 3לשעה בין השעות  21עד  7למחרת.
יחד עם זאת ,מוצע כי תעריף הק"מ יופחת ,מ –  ₪ 1.3לק"מ למחיר של  ₪ 0.8לק"מ.

ג .המחשת השינוי המוצע:
טווח
נסיעה
)בק"מ(

עלות
לק"מ
)בש"ח(

30
70
100
150
200
250
300
400
500

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

מודל
החיוב
כיום

חיוב לפי שיטת "זמן וק"מ" הנהוגה כיום
סך עלות הנסיעה )זמן  +ק"מ( בש"ח
עלות
לפי מספר שעות נסיעה מייצגות )משך השימוש ברכב(.
לשעת
חיוב מרכיב הזמן מתקיים בכל ימות השבוע )א'-ש(
נסיעה
בין  7בבוקר ל 19 -בערב
)בש"ח(
שעתיים  4שעות  6שעות  8שעות  10שעות  12שעות
75
69
63
57
51
45
3
127
121
115
109
103
97
3
166
160
154
148
142
136
3
231
225
219
213
207
201
3
296
290
284
278
272
3
361
355
349
343
337
3
426
420
414
408
402
3
556
550
544
3
686
680
674
3

מודל
החיוב
המוצע

חיוב לפי שיטת "זמן וק"מ" המוצעת
סך עלות הנסיעה )זמן  +ק"מ( בש"ח
עלות
עלות
טווח
לפי מספר שעות נסיעה מייצגות )משך השימוש ברכב(.
לשעת
לק"מ
נסיעה
חיוב מרכיב הזמן מתקיים בכל ימות השבוע )א'-ש(
נסיעה
)בש"ח(
)בק"מ(
 ₪ 9בין  7בבוקר ל 21 -בערב ₪ 3 ,בין  21ל7 -
)בש"ח(
שעתיים  4שעות  6שעות  8שעות  10שעות  12שעות
132
114
96
78
60
42
*9
0.8
30
164
146
128
110
92
74
*9
0.8
70
188
170
152
134
116
98
*9
0.8
100
228
210
192
174
156
138
*9
0.8
150
268
250
232
214
196
*9
0.8
200
308
290
272
254
236
*9
0.8
250
348
330
312
294
276
*9
0.8
300
428
410
392
*9
0.8
400
508
490
472
*9
0.8
500
*בשעות  21עד  7למחרת יש לקחת בחשבון תעריף לילה של  ₪ 3לשעה ,או כהוזלה ביחס למוצג בטבלה
אם הנסיעה מתבצעת בעיקר בשעות הלילה ,או כתוספת ביחס למוצג בטבלה אם הנסיעה כרוכה גם
בשהיית לילה.
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ד .עיקרי הדיון
מרבית חברי המזכירות הנוכחים תומכים בשינוי המוצע בנימוקים הבאים:
אין ספק שעל מנת לייעל את צי הרכב יש להתייחס באופן משמעותי למרכיב הזמן .גישה זו
נצפית בקיבוצים שממשיכים לקיים את צי הרכב תוך שאיפה לאיזון תקציבו.
תעריף יום של  ₪ 3לשעת שימוש לא גורמת בהכרח לחברים להחזיר רכב לסידור הרכב .פועל
יוצא שהמחיר הנגבה לשעת שימוש כאשר הרכב עומד אינה ריאלית לחלוטין.
העלאת תעריף זמן השימוש ל ₪ 9 -תגרום למשתמשים להחזיר בהקדם רכבים לסידור ,ומכאן
יהיו יותר רכבים למשתמשים ספונטאניים .כפועל יוצא מכך יהיו יותר 'שימושי נסיעה' לרכב אחד
פר יום/חודש/שנה וכן צפויה מכירה של כ 2 -רכבים ,תהליך שיגרום לצמצום גירעון הענף.
מומלץ לתמוך בשינוי המוצע שהינו חלק מתהליך ארוך שנים אשר מטרתו למצוא שיווי משקל
נכון בין תעריפי השימוש בצי הרכב לבין המשך קיום הענף.
ייתכן בהחלט שהשינוי המוצע לא יביא לצמצום מיידי של הגירעון בענף וייתכן ויידרשו גם עדכוני
מחיר נוספים בעתיד.
כסיכום לגישת התומכים :מטרת השינוי לכוון לשיווי משקל טוב יותר בין תעריף הזמן לתעריף הק"מ ,תוך
שמירה על המטרות העיקריות של ענף הרכב :איזון הענף תוך המשך קיומו לטובת חברי הקהילה.

לצד הגישה התומכת הובעה גם עמדה המטילה ספק באפקטיביות של השינוי המוצע:
התעריפים החדשים לא יתרמו לצמצום הגירעון היות ובנסיעות קצרות בזמן וק"מ תהיה הוזלה
משמעותית.
כהמשך לטענה זו נטען כי לנסיעות הקצרות יש משקל משמעותי בסך הנסיעות של רכבי צי
הקהילה ,ולכן ,בניגוד להצעה המובאת לעיל ,צריך לשקול העלאת תעריפי הנסיעה ביחס למצב
הנהוג כיום.

ה .סיכום
 .1המזכירות מאמצת את השינוי המוצע ותביאו לדיון בשיחת קיבוץ ולאישור החברים בקלפי.
 .2התעריפים החדשים ייבחנו לאחר חצי שנה ובהתאמה ייבחן הצורך לעדכנם.

 .2שנת חופש לירון שיפמן
בהמשך לבקשתו של ירון שיפמן לצאת לשנת חופש קיימה המזכירות דיון בנושא בהשתתפות ירון ובת
זוגו ,איילת.
לאחר מספר שנים ,מבקשים ירון ואיילת למסד חיים משותפים יחד תחת קורת גג אחת ,בשלב זה מחוץ
לקיבוץ .חברי המזכירות השתכנעו כי פנייתו של ירון מצדיקה אישור חיובי ולכן ממליצים לחברי הקיבוץ
לאשר הפנייה בשיחה ובקלפי.
כנדרש ,יובא הנושא לדיון בשיחת הקיבוץ ולאישור החברים בקלפי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

משולחנו של מנהל הקהילה
 .1רצועות בטון סביב הממ"דים
חברים שביצעו באופן עצמאי רצועת בטון מסביב לממד ביתם מתבקשים לפנות ללימור לבנה לצורך זיכוי
בסך ) ₪ 1000מחיר המשולם לקבלן(.

 .2שדרוג הבית הסיעודי ומיגונו – עדכון לגבי תחילת בניה
לאחר תלאות רבות אנו שמחים לעדכן את הציבור כי בתחילת השבוע הבא תחל בנייתו של הבית הסיעודי
החדש .בהמשך לדיווחים קודמים בנושא ,חברת ניהול הפרויקט הינה חברת 'סי בריבוע' )החברה שמנהלת
את פרויקט הממדים ביד מרדכי( .הקבלן הזוכה במכרז החברה הכלכלית של המועצה האזורית הינו חברת
'אסום' ,שבנתה את הממדים בקיבוץ בשלב א' .אזור הבניה יגודר בהתאם לדרישות החוק ,ובמקום
מתחילים ליישם את שלב העתקת התשתיות .תוכנית הבינוי תובא לתזכורת על לוח המודעות בחד"א.

 .3כביש אספלט חדש
ביום ראשון הקרוב תחל סלילת כביש אספלט חדש ,על תוואי השביל הצמוד לגדר ההיקפית ,מאזור סיבוב
משק החי ועד לשער החדש מדרום לרפת .התקציב נתרם על ידי משרד הביטחון כחיזוק למרכיבי הביטחון
לישובי עוטף עזה .תודה לעמי וולקוביץ ומיכה רגב על הסיוע בטיפול בנושא.
שבת שלום ,יריב קלרמן
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חג שבועות  -סיכום ותודות
תודה וברכה לצוות חג השבועות שהפיק לנו חג ביכורים למופת:
למרכז הצוות גיל דגני ולחברי הצוות אברמי אבני ,אורי בארי ,אסף ניב ,גילי דגני ,יאיר גדיש ,מישל דגני
ושולי שניידר – על הפקה חגיגית ומשקעת כיאה לחג השבועות!
לעמיר וגל לוז על המודעה .לנאוה גל ,גיל דגני ושולי שניידר  -על תוכנית ערב החג 'בחצר האחורית'.
לשפרה שכטר ,גבי וולקוביץ ,וצוות המטבח  -על ארוחת החג החלבית.
לאיתמר דגני וגדעון סגל  -על הכנת השטח בשדה.
לשיבולת ויטקינד  -על הסדנא המיוחדת לשזירת עטרות הראש הפרחוניות.
לדוד גורביץ' ומישל דגני  -על הנחיית הטקס.
לקוצרים ברינה  -מוישלה' הררי ,עידו מן ושי ציון.
לשי ציון ,עמוס ניב ,פריד וצוות השלחין  -על תצוגת התכלית של קציר החיטה וקומביין תפו"א.
ליוסי כהן  -הכהן הגדול ,ולכל הילדים מגישי העומרים.
לרקדניות דנה מגיד-מן ,דנית לוי ,לימור סטולר ,מישל דגני ,נאווה גל ,נעמי הוניג ,רונית ניב ורונית שוורץ,
ולצוות התופרות חביבה פסי ,יעל ציון ,עליזה וייס ועליזה כלב  -על השמלות החדשות והיפות.
לנדב אלדן ותומר ענבר על ההגברה .למיכה רגב על תיאומי הביטחון ,וליעקב מורדיש על תיאומי הטיול
בפרדס.
לכל החברים ,התושבים והאורחים שהשתתפו ברונדו הגדול.
לכל הענפים שנטלו חלק בתהלוכה ,להורים ולסבים שהציגו את דור ההמשך בגאווה ולגולן טל וחניכי
מוסד בית על האתנחתא המוסיקלית.
ותודה אחרונה לכל מי שבא ,נהנה ,וסייע בחיסול.
תודה לכולכם ולהתראות בשנה הבאה!!!
__________________________________________________________________________

דנה גלריה לאמנות
מחר ,שבת ) ,(18.6.11בשעה  ,12:30תפתח בגלריה תערוכה חדשה :פועל ההנצחה.
התערוכה עוסקת באתוס ההנצחה והגבורה בקיבוץ ומצולמת באתר שחזור הקרב ,ליד פסלו
של אנילביץ' ובבונקר במוזיאון.
האוצרת והאמן יתייחסו לעבודות.
החברים מוזמנים.
צוות הגלריה
__________________________________________________________________________
אילן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים
סניף התנועה הקיבוצית –
03רח' לאונרדו דה וינצ'י  13תל אביב 03-6925382
31/5
31/5/11
/5/11

לכבוד
חברי קיבוץ יד מרדכי
שלום וברכה,

ברגשות הערכה חמים אנו רוצים להודות לכם על תרומתכם הנדיבה בסך  ,₪ 2250לאיל"ן סניף התנועה
הקיבוצית.
תרומה זו מצטרפת לתרומות חברים ,ומפעלים מקיבוצים שונים ,אשר תורמים לאילן התנועה הקיבוצית
במהלך יום ההתרמה וכל השנה.
בזכות תרומתכם אנו מסייעים סיוע נדיב ומבורך לילדים ובוגרים הסובלים ממוגבלות פיזית ,נכויות של עצב
ושריר ומתמודדים עם אתגרים של חיים מלווי קושי והתמודדות.
תודה מיוחדת למרים דרור ,אשר כמידי שנה נרתמה לסייע בהתרמה השנתית בקיבוצכם במסירות רבה.
אנו מאחלים לכם בריאות וכל טוב,
ייעל אייזנר – מנהלת סניף אילן –
התנועה הקיבוצית
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מי מכיר מי יודע?
לחברים ולציבור לקוחות מכבסת הקיבוץ שלום,
בהמשך לפרסום מסוף החודש הקודם ,הנכם מוזמנים להמשיך ולהגיע למחסן הבגדים ,לחפש פרטי לבוש
לא מסומנים שייתכן ושייכים לכם או לבני משפחתכם.
בשבוע הבא ,ביום שישי –  ,24/6/11וביום שבת –  ,25/6/11תתקיים תערוכת בגדים לא מסומנים בין
השעות  ,11:00-14:00במחסן הבגדים .החברים מוזמנים להגיע לתערוכה ולבחור פרטי לבוש שלא יזוהו
עד אז .בגדים לא מסומנים שיישארו ללא דורש לאחר התערוכה ייתרמו לצדקה.
שבת שלום ,אסתר ולדמן
__________________________________________________________________________

הורדת מודעות מלוח חד"א

"שלישי כי טוב"  -מועדון החברים

לחברים שלום,
לאחרונה התקבלו פניות של חברים המלינים על
הורדת מודעות מלוח המודעות בחדר האוכל.
מובן מאליו שמדובר במודעות רלוונטיות
שמורדות טרם הזמן מהלוח.
לטובת המשך קיום תרבות של שיח ומידע פתוח
לכולם – אנא הימנעו מהורדת מודעות שתוכנן
עדיין רלוונטי מבחינת ציון אירועים ומועדים ,גם
אם לעיתים תוכן המודעה אינו לרוחכם.
בברכה ,אופיר לבנה

 ,20/נצא לסיור ב"מצודת יואב"
ביום שני20/6/11 ,
)משטרת עירק סואידן( ליד נגבה,
בהדרכתו של אחאי קורן.
היציאה בשעה  .17:00משך הסיור כשעה וחצי.
לצורך התארגנות נאותה – יש להירשם
לנסיעה על לוח המודעות בחדר האוכל.
מצפים לראותכם,
צוות המועדון.

__________________________________________________________________________

לסבתא הגאה מרים אלטשולר
ולהורים המאושרים
אהובה ועדו מן
ברכות לבביות ומזל טוב!
לנישואי נגה עם בח"ל עמית
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים
וכל בית יד מרדכי
להורים המאושרים
עידית וגלעד בארי
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לנישואי נעה עם בח"ל שלומי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים
וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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