קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1173
8.7.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :הצבעה בקלפי *דו"ח שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים

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

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ,בסוף השבוע וביום ראשון8-10/7/2011 ,
בימים ובשעות ,שישי ,18:30-20:30 :שבת ,11:30-13:30 :ראשון11:30-13:30 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר ייעוד סך התמורה ממכירת מניות אלול תאמרינד )פיטק לשעבר( להפקדה בקופות
הפנסיה של החברים כפי שהוצג בדף מזכירות  ,20.5.11 ,1168ובשיחת הקיבוץ מיום .3/7/11

בעד  /נגד  /נמנע
) .2בהמשך לערעור של אברי ניר ,שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום  ,3.7.11מובא תקציב הקהילה להצבעה
חוזרת( :הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  2011כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .1/3/11

בעד  /נגד  /נמנע
 .3הקיבוץ מאשר את התעריפים החדשים לשימוש ברכבי צי הקהילה כפי שהוצגו בדף מזכירות מס'
 ,17/6/11 ,1171ובשיחת הקיבוץ מיום .3/7/11

בעד  /נגד  /נמנע
 .4הקיבוץ מאשר שנת חופש לירון שיפמן ,בהתאם להמלצת שיחת הקיבוץ מיום .3/7/11

בעד  /נגד  /נמנע
 .5בחירת נציגי ציבור להנהלה הכלכלית של הקיבוץ:
כל בוחר מתבקש לסמן "בעד" שבעה ) (7שמות בלבד.
פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מן האמור ,ייפסל.
עשרת ) (10המועמדים אשר יקבלו את מרב קולות המצביעים ,יכהנו כחברים בהנהלה
הכלכלית של הקיבוץ.
להלן רשימת המועמדים לפי סדר הא'-ב' של שמות המשפחה) ,סמנו  7שמות בדיוק!(:
בעד

שם המועמד
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

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
1

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.3/7/11 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום :משה הקל.
נכחו באסיפה 17 :חברים.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים ב'-ש' ,4-9/7/11 ,בשעות
.21:30 ,18:00 ,14:30
נושאי השיחה:
 .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 על אישור תקציב הקהילה ) 2011בנושא המס המוניציפאלי שהוצע בתקציב
הקהילה( )ד.מ.(18/3/11 ,1160 .

שימו
לב

לתשומת לב החברים:
אישור תקציב הקהילה במרץ כלל תוספת של  ₪ 90למס המוניציפאלי )חברים  +תושבים(.
שוקף ופורסם לציבור בד.מ 25/2/11 ,1157 .כדלהלן:

"בהתאם לתקציב המוצע מס הקהילה יעמוד על  ₪ 508לחבר )ללא שינוי( .המס המוניציפאלי יעמוד
על  ₪ 324לחבר ) ₪ 90+ביחס למס המוניציפאלי בשנת .(2010
השינוי במס המוניציפאלי נובע מהתייקרות מחירי המים בישראל ,אלמנט משמעותי שמשפיע על עלות
אחזקת הנוי הציבורי בקיבוץ) .התייקרות מחירי המים בישראל נתנה את אותותיה כבר ב2010 -
ובעטיה חרג הנוי ב 250 -אש"ח מתקציבו(".
שלושה דגשים נוספים:
 .1בעקבות הערעור של אברי ,לא יושמה גביית התוספת למס המוניציפאלי.
 .2היה ותקציב הקהילה יאושר שוב בקלפי המיועדת ) ,(8-10/7/11החל מיולי  2011יעמוד המס
המוניציפאלי )חברים  +תושבים( על ) ₪ 324במקום  ₪ 234היום(.
 .3היה ותקציב הקהילה לא יאושר בקלפי המיועדת ) ,(8-10/7/11הקהילה והחברים יצטרכו להתמודד
עם הגירעון שייווצר בסוף השנה.
 .3דיון בהצעה לשינוי תעריפי השימוש ברכבי צי הקהילה) .ד.מ.(17/6/11 ,1171 .
 .4שנת חופש לירון שיפמן) .ד.מ .5 .(17/6/11 ,1171 .הצגת מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הכלכלית) .ד.מ.
.(1/7/11 ,1172
החלטות :הנושאים יובאו להצבעה בקלפי בסוף השבוע וביום ראשון  8-9-10ליולי .2011
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

הזמנה לישיבת מזכירות פתוחה
ישיבת מזכירות פתוחה לציבור תתקיים בשבוע הבא,
יום שני ,11/7/11 ,בשעה  ,18:00במועדון לחבר.
על הפרק:

הכרות ודיון בנושא :פרויקט "מועצה ירוקה"
הנושא יוצג בישיבה על ידי צוות שהכין את הנושא לדיון:
יריב קלרמן ,איתמר דגני ,מיקי קציר ,לימור לבנה ועידו מן,
יחד עם נציגי המועצה ונציגי חברת "פורטל  -ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ –
החברה הממונה לנושא מטעם המועצה האזורית.

2

הקדמה לדיון :פרויקט "מועצה ירוקה":
מטרת הפרויקט :ביצוע הפרדה במקור של כל הפסולת במרחב המוניציפאלי של הקיבוץ.
הטיפול אמור להתבצע בתחילה על ידי החברים והתושבים בביתם ,ויימשך בכלי אצירה ייעודיים )כלי
אשפה ייעודים לפי סוג הפסולת(.
כיום פינוי הפסולת עולה כסף לקיבוץ ,ובעתיד עלול לגרור קנסות במידה ולא תבוצע הפרדת פסולת
במקור .ישובים שייבצעו הפרדת פסולת במקור עשויים לקבל תקבולים כספיים ממרכזי המחזור המתחרים
ביניהם על תוצרי האשפה המופרדים.
הפרויקט המוצע הינו פיילוט של המועצה האזורית חוף אשקלון ,כאשר יד מרדכי מהווה חלק ממנו יחד
עם עוד חמישה ישובים במועצה )נתיב העשרה ,כרמיה ,ניצן ,תלמי יפה ,כוכב מיכאל(.
עלויות ההתאמה והיישום של הפרויקט הינן באחריות המועצה האזורית.
בנוסף ,נשלחה היום במייל חברים  /תושבים מצגת שמטרתה לחשוף את החברים והתושבים לתהליכי
הפרדת פסולת במקור.

הציבור מוזמן לקחת חלק בדיון!
בברכה ,יריב קלרמן ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________

תעריפי מים  -עדכון
לידיעת הציבור
רשות המים פרסמה טבלת תעריפים חדשה למים ביתיים החל מיולי .2011
להלן טבלת התעריפים החדשים:
התעריפים החודשיים ,בשקלים חדשים
כמות א' )עד כמות א' )עד כמות ב' )מעל כמות ב' )מעל
 3.5מ"ק
 2.5מ"ק
 3.5מ"ק
 2.5מ"ק
לנפש(
לנפש(
לנפש(
לנפש(
מחיר מקורות
07/2011
07/2011
מחיר רשות
4.362
3.476
מקומית
10.364
5.297
סה"כ
סה"כ לחבר כולל
11.324
5.588
מע"מ
מחיר קודם
10.581
6.206
01/2011
01/2011
מחיר לענפים
10.364
וצרכנים חיצוניים
לא כולל מע"מ
9.781
מחיר קודם
הערה :ההקצאה היא  3.5מ"ק/נפש/חודש .דירה שמתגורר/ת בה בודד/ת זכאית להקצאה כאילו גרים שני
אנשים בדירה ,המשמעות – ההקצאה לדירה כזו היא  7מ"ק/דירה/חודש.
תוקף השינויים :החל מיולי .2011
הדרית ואני לרשות החברים בכל שאלה או הבהרה.
בברכה ,מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________
1.821
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6.002

רצים לאור  -מרוץ יד מרדכי לזכרו של אור שחר
האירוע יתקיים ביום שישי ,5/8/10 ,ויתחיל בשעה  06:30בבוקר
בתוכנית:
 – 06:30התכנסות במגרש החנייה של המוזיאון.
 – 06:הזנקה למסלולי המרוץ:
06:45
) (1מסלול הליכה לכולם (2) .מסלול ריצה לגברים (3) .מסלול ריצה לנשים.
שעת היציאה המוקדמת נועדה להפחית את זמני ההליכה והריצה בשעות החמות.
לאחר המרוץ יתקיים טקס האזכרה השנתי וטקס חלוקת מדליות.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
נשמח להשתתפותכם!
המשפחה וחבריו של אור
_________________________________________________________________________

מילה טובה

מילה טובה

מחושך לאור.......
מאז אותו ערב שבת ,שנותרנו
בעלטה ממושכת ובלתי נסבלת ,לא מפסיק להתנגן
בראשי השיר" :איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש
ההוא"....
והאיש הזה הפעם עונה לשם איציק לוי ,שלימד
אותי מהו שירות אדיב ואחראי ובעיקר איך נראה
רצון טוב ואכפתיות של בן אדם כלפי זולתו.
באותו ערב שבת ,איציק בחר להביא לנו אור
)חשמל( לביתנו על פני בילוי עם משפחתו ואורחיו.
התיקון ארך זמן רב ואיציק לא ויתר עד שתיקן
את התקלה.
יחס כזה והתנהגות כזאת ראויים לשבח.
אני שמחה שחי בינינו איש כזה וכן ירבו מעשים
כשלו.
תבורך איציק על מסירותך ותודה מכל הלב!
חנה מורג

לאחאי קורן! כה לחי! והרבה תודות על
הסיור המאלף ,הידע והנחמדות שהקרנת
בסיטונות!
מברכים ,מודים וגאים כולנו,
בעיקר שאתה אחד משלנו.
מכל חברי מועדון "שלישי כי טוב"
שהשתתפו בסיור במצודת יואב

"שלישי כי טוב" –
מועדון החברים
ניפגש ביום ג',
12/7/11
הפעם – עם עפרה הלפרין –
לביקור במתחם החדש של
בי"ס "שקמה".

*שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שלישי,19/7/11 ,
בשעה ,18:00
בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון:
 .1אישור מאזן מאוחד יד מרדכי לשנת
.2010
 .2ייתכנו נושאים נוספים.
*השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.

נפגש בשעה 18:00
במגרש החניה של המוסד,
ליד שער הכניסה.
בתום הסיור נשב לקפה ועוגה
בקפיטריה של בית הספר
להתראות ,צוות המועדון

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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