קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1172
1.7.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :שיחת קיבוץ *דו"ח מזכירות *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 בנושא 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 .
:(4.3.
 .5הצגת מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הכלכלית) .ד.מ4.3.11 ,1158 .
רשימת המועמדים לנציגי ציבור בהנהלה הכלכלית
)בחירת  10נציגים מתוך הרשימה שלהלן(
לפי סדר א' -ב' של שמות המשפחה:
גלעד בארי ,אמיר דבורה ,איתמר דגני ,שלום כהן ,שמעון כורם,
ישראל מידן ,צבי מירב ,יונתן מן ,צביה סגל ,שי ציון,
גדי רינת ,ערן שטרנברג ,שפרה שכטר.
נושאי השיחה יובאו להצבעת קלפי
בסוף השבוע הבא ,בימים שישי-שבת-ראשון בתאריכים .8-10/7/2011
בברכה ,המזכירות

__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 27.6.11
נכחו בישיבה :רחל אשחר ,הילל שיפמן ,עפרה הלפרין ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,גלעד בארי,
אופיר לבנה.

 .1פיתוח מתחם השחזור – דיון פתוח לציבור
השתתפו בדיון:
צוות תכנון מטעם המועצה לשימור אתרים :אדריכל ראשי  -אמנון בר אור ,אדריכל נוף – איתן עדן,
אדריכל פנים – אנדרי פנצר.
צוות ענף התיירות :ענת פייס )המנהלת הנכנסת( ,שוקי רייזל ,ורד בר סמך ,ישראל מידן ,אילן מאירי.
חברי הנהלה כלכלית :דודי דורון ,שפרה שכטר ,צבי מירב ,גדי רינת.

א .רקע:
לפני כשנה ,בישיבתה החגיגית בקיבוץ דגניה ) 100שנים לתנועה הקיבוצית( החליטה הממשלה להשקיע
באתרי מורשת בתנועה הקיבוצית .פירוט ההחלטה כולל גם את אתר שחזור הקרב של יד מרדכי ,אשר
לשדרוגו הקצתה הממשלה סכום של כ 5 -מיליון .₪
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ב .פרטים ועקרונות לתוכנית הפיתוח של אתר שחזור הקרב – כפי שהוצגו על ידי צוות אדריכלי
התוכנית:
עקרונות התכנון וההקמה:
עלויות התכנון  +עלויות הביצוע בפועל – מתוך סכומי המענק הממשלתי.
תכנון על בסיס עיקרון "השימור" – היצמדות לפרטים אותנטיים ,שמירה על הטופוגרפיה ,שמירה
על הנוף והצמחייה הטבעית.
יצירת דרכי גישה נוחות אל האתר ובתוכו .כל הדרכים באתר יותאמו גם לנכים.
שיקום  /שחזור התעלות ועמדות הקרב.
הקמת מבנה מבואה – יפורט בהמשך.
שיקום תצוגת שדה הקרב.
התכנון מתקיים בשיתוף פעולה מלא בין צוות התכנון )מונה ע"י המועצה לשימור אתרים( לבין
צוות התיירות של יד מרדכי ,ומבוסס על מחקר ולמידת המקום.
פרטי התוכנית:
המדרגות לגבעה יבוטלו ,במקומן מתוכנן שביל שיטפס בצורה הדרגתית לחלק הצפוני של הגבעה.
תתוכנן תצפית נוף בחלק הצפוני של הגבעה.
התעלות ישוחזרו ויותאמו לצעידה בתוכן ,תוך יצירת שביל מלווה עילי לאורכן.
עמדות הקרב ישוקמו ויותאמו לכניסת מבקרים לתוכן.
מבנה מבואה:
ימוקם בשיפולי הגבעה המרכזית ,בצידה המזרחי הפונה ללול .הקמתו תהיה על בסיס התוואי
הטופוגרפי ,כלומר תחתיתו של המבנה תיבנה בגובה בסיס הגבעה וחלקו העליון יהיה בגובה שיא
הגבעה.
מטרת מבנה המבואה :קליטת קהל ,התכנסות ,שירותים ,מזנון ,קופה ,רכישת ספרים ,תצוגות
'מספרות' ,תצוגות זיכרון ,אודיטוריום לדיון  /למצגות  /להדרכה.
מהחלק העליון של המבואה תהיה דרך וגישה לגבעה ולשדה הקרב .גג המבואה ייבנה כ"גג ירוק"
וישתלב באופן הרמוני עם הטופוגרפיה הטבעית ויכוסה כולו בצמחייה המאפיינת את הגבעה
והאזור.
תכנים :הדמיות ,סרטים ,תצוגות ,הדרכה.
תשריט תוכנית פיתוח המתחם
שיקום ושחזור שדה הקרב על בסיס הקיים ושימורו.
תיתלה בסוף השבוע הקרוב על
האתר החדש יוכל לקלוט עד כ 200 -איש בו זמנית.
לוח המודעות בחדר האוכל
לוח זמנים:
תכנון מוקדם )עקרוני( – הסתיים והוצג בזאת ,דרוש אישור המועצה לשימור אתרים.
לוח זמנים משוער לשלבים הבאים :תכנון מפורט ,קבלת היתרי בניה ,הכנת מכרז לביצוע ,תחילת ביצוע –
בין  8-12חודשים מהיום.

ג .פרטים נוספים – כפי שהוצגו על ידי צוות התיירות
הנחת העבודה שפיתוח האתר יגביר את זרם המבקרים וימשוך קהל על בסיס קבוע .לראייה
המוזיאון ,שמאז חנוכת התצוגות החדשות לפני כשנתיים ,הכפיל את זרם המבקרים בו.
בין שנת  2007לשנת  2010היה גידול במספר המבקרים ,מ 10,000 -ל 25,000 -מבקרים בשנה.
השאיפה בגמר פיתוח האתר היא להגיע לפחות ל 50,000 -מבקרים בשנה.
בגמר הפיתוח :גידול במספר המבקרים  +תמחור מחודש של כרטיסי הכניסה – יכסו בוודאי
הוצאות תפעול והשקעות שוטפות.
מצבת כוח האדם תישאר דומה לקיימת היום .האתר החדש יצריך תפעול של שני אנשים לכל
היותר )עלות עבודתם תתומחר בהתאמה בעלות כרטיסי הכניסה( ,פרט למדריכי הקבוצות שאינם
עובדים על בסיס קבוע אלא מתומחרים על בסיס הגעת הקבוצות ותשלומן.
האתר לא יצריך עלויות תפעול גנניות גדולות היות ויבוסס על צמחיה טבעית שאינה צורכת מים.

ד .עיקרי הדיון
הקשר בין המוזיאון לבין אתר השחזור שיחודש :הנוכחים ביקשו להקפיד על תיאום ויצירת קשר
בין תכני המוזיאון בהיבט התקומה ,לבין תכני אתר השחזור המתחדש .ורד ציינה כי להערכתה
'אגפי השואה' במוזיאון ילכו ויגדלו עם השנים ,בעוד ש'אגפי התקומה' במוזיאון יעברו בהדרגה
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לאתר השחזור המתחדש ,ובכל מקרה ההערה במקומה ותילקח בחשבון בתכנון תכני האתר
המתחדש.
הובעה תמיכה רבה בתוכנית הפיתוח ובהעצמת חווית הביקור באתר השחזור.
פיתוח אתר השחזור יהווה נדבך חשוב בתהליך התחדשות אתרי התיירות של יד מרדכי ויסייע
לחיזוק ולמיתוג הקיבוץ המתפתח.
לא קיים סיכון ממשי ליד מרדכי בפרויקט המוצע .המימון לתכנון ולביצוע הינו ממשלתי ועלויות
התפעול החדשות צפויות להתכסות על ידי הכנסות מביקורים.

ה .סיכום
 .1המזכירות נותנת את ברכת הדרך להמשך התכנון והביצוע של פרויקט פיתוח אתר השחזור.
 .2המזכירות מברכת את כל העוסקים במלאכה ,צוות הענף ,צוות התכנון וכמובן את המועצה לשימור
אתרים ,משרד ראש הממשלה ומינהל התרבות )משרד התרבות והספורט( – שבזכותם מתאפשרת הקמת
הפרויקט.
 .3הקיבוץ יסיע ככל הנדרש בהסדרת אישורי התוכנית מול ועדות התכנון הארציות.
 .4המזכירות מברכת ומודה לשוקי רייזל ,המנהל היוצא של ענף התיירות ,על תרומתו רבת השנים
להתפתחות הענף ,ומאחלת בהצלחה רבה לענת פייס ,המנהלת הנכנסת.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

משולחנו של מנהל הקהילה
עדכון בנושא תשתיות
כביש פנימי בין פעוטון עפרוני לכיוון מערב
השבוע סיימנו פעולת הנמכה של קו המים לאורך הציר ,ביום ראשון יוחלפו קווי ביוב ישנים ולאחר מכן
יתחיל הקבלן לעבוד על הכנת התשתית והמצעים לכביש.
במקביל לעבודה על הכביש המרכזי יתחיל הקבלן להכין מצעים במדרכת אפקה מזרח ובחיבור כל
המדרכות שמתנקזות לקטע הכביש הפנימי מפעוטון עפרוני לכיוון מערב )מדרכות אפקה ,סנוביון נווה
אורן ומרפאה(.

סנוביון מסלעה
הקבלן לקח מידות לצורך השלמת גדר הבטיחות .בשלב זה ממתינים להצעות מחיר לצורך מילוי חול בין
המדרכה לבתים .לאחר מילוי החול תימשך בניית המדרכה המזרחית לכיוון גיורא אתר.

קירות תמך
השבוע התחיל קבלן הממדים להקים קירות תמך בשכונת וותיקים ,במקומות הדורשים זאת עקב בעיות
ניקוז וגבהים.

תשתיות חשמל
קבלן החשמל עובד באזור בית הבריאות ,נווה שקמה ובחלק המזרחי של שכונת ותיקים.

שיקום גינון
בשבוע הקרוב נתחיל לשקם את שכונת הפסל ,בין לבין מבצעים פינישים וניקיונות בשכונות שהסתימה
בהן עבודת סלילת המדרכות.

בית סיעודי
החלו עבודות הזזת תשתיות ,בשלב זה הוזזו תשתיות הביוב והמים.
בשבוע הבא תיהרס הדירה הדרומית במבנה משמר הגבול לשעבר ,לאחר מכן האזור יגודר להמשך עבודות.

כבישים היקפיים
הסתיימה סלילת כביש ביטחון מאזור סיבוב משק החי ועד לשער החדש מדרום לרפת.
נמשכת סלילת כביש הגישה משער הקיבוץ למתחם שקמה.
חברים רבים פונים בצדק שקצב ביצוע הפרויקט אינו מספק ,אני מקבל את הביקורת ומצדיק אותה ,יחד
עם זאת חשוב להבין שיש מורכבות גבוהה ,קשיים ואילוצים איתם אנו נאלצים להתמודד בביצוע כלל
הפרויקטים.
אני מבקש להתנצל בפניכם על אי הנוחות הנגרמת לכם ולהודות לכם על האיפוק והסבלנות שאתם
מגלים.
שבת שלום ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________
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חברת הנעורים שקמה – סיכום שנה
שלום להורים ולציבור הרחב
תמה עוד שנה של עשייה מרובה ,מהנה ומאתגרת בחברת הנעורים של מוסד שקמה.
השנה צבענו כולנו את 'שקמה' בצבע של דומיננטיות אל מול כלל המערכות העוטפות ,ועמדנו בעצמנו על
ההכרה והצורך במקום הזה  -ועל כך יישר כוח לחניכים ולמדריכים .כיום חברת הנעורים שקמה הינה גוף
נפרד וחזק עם מבנים משלו ,היודע להעריך את עצמו בגאווה רבה.
ישר כוח לעושים במלאכה יומם וליל:
לחניכים ,ילדכם ,אשר רואים במקום הזה בית ותמיד דוחפים ליצור עוד ועוד.
לפורום הורים ולפורום החינוך שבאים מידי חודש לשאול שאלות ולהבין את הצרכים.
לחברי העמותה :אורי סלע ,רוני גילת ,גיל תימור ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה ,הדס מן ושושנה מירוצ'ניק
שמאמינים במקום ונותנים לו מזמנם העמוס וממרצם.
השנה נתברכנו כולנו בצוות עם ניסיון ,חוכמת חיים והרבה מוטיבציה ליצור ולפעול עם החניכים ,צוות
שלא ויתר לעצמו ובנה עם החניכים מקום דומיננטי ומשמעותי להם ולקהילות בהן הם חיים.
ועל כך תודה לכולם.
בנימת סיום אני רוצה לומר תודה ובהצלחה לשכבת י"ב ,סברס ,אשר  12חניכים מתוכם יוצאים לשנת
שרות ברחבי הארץ ומעניקים מעצמם לחברה .כמו כן לחניכים המתגייסים לצבא .יישר כוח לכולכם ולמדו
את כולם את אשר למדתם ולימדתם כאן בשקמה  -בהצלחה.
להורים  -החופש טומן בחובו הרבה קשיים ובחינה של הקשר עם ילדכם .למרות החופש אני מאמין שיש
לכם את היכולות ליצור עם ילדכם כללים וגבולות ברורים למרד נעורים מבוקר .על תמנעו מהם את
הנאות החופש אך זכרו תמיד שיש מחיר לחופש וצריך לדעת להגבילו .הילדים שלכם נהדרים ובוגרים ואני
יודע שיחד עימם תצליחו לעבור את החופשה באהבה.
'מוסדות הבית' של הקיבוצים הם באמת בית חם לפורקן והמדריכים יודעים את עבודתם ומחויבותם ,צרו
עימם קשר על בסיס אישי ושאבו מהם את הכוחות.
אני לא נעלם ,אני כאן מכין את שנה הבאה...
אדם בן חורין מודד את נפשו ומצבו לא במידתם של אחרים ,אלא בזו של עצמו .האידיאל
שלו הוא לא להגיע למדרגתם של האנשים הסובבים אותו ,אלא לאותה המדרגה שכוחות
נפשו מכשירים אותו להשיגה) .אחד העם(.

בשם הצוות החינוכי ,חופש מוצלח
פז רייזל  -חברת הנעורים שקמה
__________________________________________________________________________

מדוע הדיון בשיחת קבוץ על המס המוניציפאלי ב-יום ראשון  3/7חשוב?
קודם וראשית דבר ,אני מבקש מהחברים לבוא או לצפות בשיחה בתאריך .3.7.11
הנקודות שיעלו לדיון יהיו:
כללי-
*הנושא :כמה כסף יילקח מכל חבר ולמה? רלבנטי לכל חבר ותושב ביד מרדכי.
נושא כזה שעובר כשמרבית החברים אינם שמים אליו לב.
תוספת של  ₪ 100לחודש לחבר ₪ 1000 ,בשנה ; והכול על מי מנוחות ,הכיצד זה מתרחש?
תכני הדיון:
 .1האם חסר כסף לצרכי תחזוקה בקהילה? כמה כסף עומד לראשות הקהילה וכיצד הוא מחולק?
 .2מדוע נוצר החוסר? האם יש כשל תכנוני ואולי ניפוח הוצאות?
 .3האם קיימים מקורות אחרים להשלמת החוסר? אם כן מה הם?
 .4ההסבר שניתן לצורך להעלות את המס :נכון? סביר? מתאים?
 .5האם מהלכים של הגדלת מס ב 35% -מצדיקים הסבר והתייחסות מיוחדת? לקיחת אחריות ומה עוד?
כל הנקודות שמופיעות למעלה עתידות לעלות בדיון ומהתשובות עליהן ניתן ללמוד על אורח חיינו
הדמוקרטיים.
בתודה ,אברי ניר
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התייחסות למכתבו של אברי ניר:
א .כחלק מתהליך שינוי אורחות החיים פעל צוות השינוי ,שתפקידו היה להביא הצעה לשינוי
אורחות החיים ,ובכפוף לה מודל תפעולי עם ייתכנות כלכלית ושקיפות ,כך שכל ההוצאות
מתוכננות ושקופות כיום לכל חבר ובכל נקודת זמן.
ב .הקיבוץ הגדיר  3סוגי מיסים :מס קהילה ,מס פרוגרסיבי ומס מוניציפאלי ,כאשר לכל מס מטרות
שונות.
ג .המס המוניציפאלי משולם על ידי כל המתגוררים בקיבוץ )חברים ותושבים( ,בתחילת המודל עמד
על  ,₪ 334לאור עמידה בתקציב ,התייעלות ופער בין הוצאות להכנסות ,ירד המס ב₪ 100 -
לחודש בשנת .2009
ד .כפי שהצגתי לך בפגישתנו המשותפת ,השינוי היחיד הוא חריגה וגירעון בתקציב  2010שכמובן
יהיה גם בשנת  2011בסעיף עלויות ההשקיה בגינון הציבורי.
ה .בשנת  2008אישר הקיבוץ עלויות גינון בסך  ₪ 469,000כולל השקיה .בפועל בשנת  2010סיים
הגינון בעלות  ₪ 807,000למול תוכנית של  .₪ 540,000מקור החריגות הוא עלויות מים של
 ₪ 341,000למול  ₪ 78,000בתוכנית ,סה"כ הפרש  ₪ 263,000שמס מוניציפאלי צריך לשלם.
ו .לצערי ,אברי ,אתה מתעלם מהתייקרות עלויות המים ומן השינוי התפעולי שבוצע בקיבוץ
בעקבותיו הוכנסו מוני מים המאפשרים לעקוב בצורה מוחלטת אחר הוצאות הגינון המוניציפאלי
)הציבורי(.
ז .אם יש לך רעיונות אחרים מי צריך לשלם את עלויות המים המוניציפאליות אשמח לשמוע
בשיחה ,אחרת אתה כנראה מתעלם מהן.
בברכה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

מילה טובה

עדכון מועדת ביטחון
לאחרונה נרשם אירוע של פתיחת השער
האחורי עבור אנשים לא מוכרים ,שעל פי
בדיקה ניסו לפרוץ או פרצו לבריכת השחייה.

ברכה ותודה –
לרחל אשחר ,אסתר מאירי,
מיכל ארדנינג ,זהבה ציון ונעמי ציון –
על ארגון שתי תערוכות בגדים שנותרו
ללא סימון ודורש במחסן הבגדים
)לאחר פרסומי "מי מכיר? מי יודע?"
בחודש שעבר(.
תודה לאסתר ולדמן על הטיפול השנתי
בנושא.

אנו מדגישים:
פתיחת השער האחורי בלילה הינה עבור אנשים
המוכרים לכם בלבד!
שבת שלום!
מיכה רגב ועמי וולקוביץ' –
בשם ועדת ביטחון

וכמובן להתראות בשנה הבאה....

__________________________________________________________________________

לגרשון אשחר
ברוך שובך משנות
החופש!

ליהל שיפמן
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
ומשרות הקבע
בהצלחה באזרחות
ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

המשך הצלחה בארץ
ובקיבוץ
מאחלים החברים
וכל בית יד מרדכי
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להורים המאושרים
ניצה וגדי רינת
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לנישואי קרן עם בח"ל אלון
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים
וכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים חיה ומורדו ,יעקב ורחל
ולהורים המאושרים נרי וגלית-שרה
ברכות לבביות ומזל טוב!
להולדת הנכדה והבת – אלה !
אחות לאביגיל ונעמי ,ולנופר וסתיו
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לבנות קבוצת "סברס"
גילי כורם ,בארי דגן ,שחף שחר ,צליל אלוש

ברכות חמות

לכבוד סיום תקופת לימודים ארוכה ומפרכת ,שהחלה אי
שם בכיתה א' ומסתיימת בעת הזו עם הבחינות האחרונות.
עלו והצליחו במסגרות
ובאתגרים החדשים שלפניכן:
י"ג ,קד"צ ,צבא ,עצמאות כלכלית ,לימודים ועוד.
בהצלחה לכולכן!
מכל בית יד מרדכי!

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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