קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1175
22.7.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח שיחת קיבוץ *לקראת קלפי *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח שיחת קיבוץ
.19/7
19/7/11
תאריך השיחה/7/11 :
יו"ר השיחה :אופיר לבנה .צילום :משה הקל.
נכחו באסיפה 12 :חברים  /חברי הנהלה כלכלית.
השתתפו בדיון :רו"ח אלי בירנבוים ורו"ח אליאב יוסף – ממשרד רו"ח ברית פיקוח.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים א'-ש' ,24-30/7/11 ,בשעות
.21:30 ,18:00 ,14:30
נושא השיחה :אישור מאזן מאוחד ליד מרדכי לשנת .2010
 29ליולי .201129-30החלטות :הנושא יובא להצבעה בקלפי בסוף השבוע הבא וביום ראשון 30-31
__________________________________________________________________________

הצבעה בקלפי
נושא להצבעה:
אישור מאזן מאוחד ליד מרדכי לשנת .2010
ההצבעה תתקיים בסוף השבוע הבא ,בימים ו'-ש'-א',
בתאריכים 29-30-31/7/2011
בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

טיול קבוץ לצפון!

2323-24/
יתקיים בתאריכים 24/9/11
בתוכנית:
לינה בקיבוץ גדות בחדרים או בקמפינג.
יציאה בבוקר לצפון ,עצירה בכמה אטרקציות ,הגעה לצימרים ,ארוחת ערב
משותפת ,ערב תרבות.
למחרת חלוקה לכמה מסלולים רטובים ,או יבשים ,כל אחד לפי יכולתו,
שייט קיאקים.
הלינה באוהלים פרטיים ,או בצימרים .כל הארוחות באחריות הצוות!
מחיר לאדם בקמפינג  ,₪ 150מחיר לזוג בצימרים .₪ 500
מומלץ לגלוש באתר של קיבוץ גדות ולהתרשם מהמקום!
הזמן קצר ואנחנו חייבים לשריין את המקומות ,ההרשמה מחייבת!
הטיול מתאים לכל הגילאים!
)אחרי הצלחות הטיולים לערבה ולצפון  -אל תחמיצו!!!!(
להתראות ....ו .תרבות
__________________________________________________________________________
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משולחנו של מרכז משק
הימים המתארכים ,החופש הגדול והחום המהביל – כל סימני הקיץ כבר כאן ,ואנו נכנסים
אל חודשי העונה החמה והיבשה .חודש יוני האחרון הביא עימו במפתיע גשמי ברכה ,לא אופייניים,
ששמחו את כולנו ,אולם גם כמות המשקעים של החורף האחרון לא הביאה לירידה בתעריפי המים לצרכן
הפרטי .מבחינת החקלאים ,משקעי העונה הגשומה הביאו לשינוי ההחלטה על קיצוץ מכסות המים ,אולם
ברור לכל מי שעוסק בתחום כי החלטה זו באה מאוחר מדי ,לאחר שכבר נעשו תכניות הזריעה והשתילה
לעונות הבאות וחבל.

מהנעשה בגד"ש
חיטה – שנה נוספת של בצורת קשה באזור הנגב ,נקצרו יבולים של  20ק"ג לדונם ,לעומת אזור הבית בו
נקצרו בממוצע של כ 470 -ק"ג לדונם ,יבול טוב מאוד בהתייחס לכמויות הגשם שירדו .מחיר החיטה סביר
על אף שחיקה בשער הדולר ,התוצאה הסופית תהיה מעל התחזית.
תפ"א – סה"כ גידלנו  670דונם ,היבולים היו מעל הממוצע ,בשלב זה של השיווק המחירים בשוק המקומי
נמוכים ,בעיקר בגלל עודפים כתוצאה מעצירת היצוא בעיקר לרוסיה .אומנם רוב ההסכמים שלנו מול
הלקוחות הם במחירים מוסכמים ,אך כאשר יש בעיה בענף ,היא עלולה להתגלגל גם לפתחינו.
כותנה – זקני הכפר זוכרים את הקפיצות להידוק הזהב הלבן ,ואכן חוזרים לראות יותר ויותר כותנה
בארץ .מחירים שעלו בעולם הביאו לחזרה מסוימת בגידול כותנה גם בארץ ,בעיקר בהשקיה במים
מושבים .השנה חזרנו לגדל  450דונם כותנה ,מהם  210דונם המושקים מהמט"ש )מתקן טיהור שפכים( של
הקיבוץ ,והשאר גדלים באלג'יה עם מיי מיש"א )אגודת המים של משתמשי קולחי אשקלון(.
גזר – אחרי שתי עונות מאכזבות ,השנה היבול סביר וכנראה ישאיר רווח מסוים ,מדובר בגידול יחסית
חדש בסל הגידולים של הגד"ש.
חמניות – נראה פוטנציאל יבול טוב ,גידול יציב ,הקציר במהלך חודש ספטמבר ,היקף המזרע כ 800 -דונם.
פטרוזיליה ושמיר – גידולים חדשים השנה ,מגדלים אותם לתעשייה ל"תבליני הנגב" ,מפעל תבלינים
במתחם המפעלים באבשלום ,סה"כ כ 100 -דונם .לאחר ניתוח התוצאות הכלכליות של הגידולים יוחלט
אם לגדלם גם בשנה הבאה.
אבוקדו -בימים אלו מסיימים את קטיף הזן ריד .שנת  2010הייתה שנה רווחית ,הצוות עסוק בגיזום,
ריסוסים ושאר טיפולי מטע ,ובהכנות לקראת העונה הקרובה והקטיף באוקטובר.
בפרדס
הענף מתכונן לקראת עונת הקטיף המתקרבת ,בנוסף עוסק הצוות בבדיקות חקלאיות וכלכליות להגדלת
הפרדס בשטחי אלג'יה ,כהמשך להחלטת ההנהלה הכלכלית.
שטחי אלג'יה מושקים ממי מיש"א )אגודת המים של משתמשי קולחי אשקלון( .איכות המים מאושרת על
ידי משרד הבריאות לגידולי גרעינים כמו :חיטה ,חמניות וגידולי מספוא לרפת ,ובנוסף לגידולי פרדסים
ומטעים .מחיר המים נמוך יותר ממחיר שפד"ן ומכסת המים מובטחת .התרומה לקו"ב מים שניתן לקבל
בגידול פרדס גבוהה יותר מהתרומה לגידולי השדה .גודל השטח בשלב הראשון יהיה עד  400דונם ,נבצע
התאמות בתחומים נוספים על מנת לבצע את הפרויקט.
ברפת
סערת הקוטג' עדיין לא נרגעה והצהרות הפוליטיקאים יכולות לסכן את הענף היציב ביותר לחקלאים.
הורדת המיסוי ליבוא מוצרי חלב תסכן את הענף ,מחירי מטרה יירדו וכך גם רווחיות הענף .הנתונים
מצביעים באופן חד משמעי על כך שאין קשר בין התמורה לחלב המשווק ע"י הרפתות למחלבות לבין
העלייה הפראית במחירי מוצרי החלב לצרכן .בשנים  2009-10התמורה ליצרנים ממכירת חלב גולמי ירדה
ב 20%-ומוצרי החלב לצרכן התייקרו ב.20%-
הקריאה לראש הממשלה ולפקידי האוצר  -ללמוד באופן יסודי את שוק החלב ,לפני הסקת מסקנות אשר
יהרסו את הענף המאורגן ביותר בארץ.
במוסך
בחציון הראשון נרשמה האטה מסוימת אך עדיין ,לאחר צמיחה יפה בשנים האחרונות ,ממשיך המוסך
להיות תאגיד יציב.
במכוורת החקלאית
עקב תנאי מזג אוויר וסיבות נוספות במהלך  2010ובתחילת  ,2011נכנסה המכוורת לעונת האביב עם
מספר נמוך יותר של כוורות מהרגיל.
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רדיית האביב הסתיימה בסוף חודש מאי .יש פערים ביבולים בין אזורי מרעה שונים אבל בסך הכל היבול
הוא למעלה מבינוני .המכוורת נמצאת בתחילת הרדייה הקיצית ועדיין מוקדם להעריך יבולים .כרגע
נמצאים במהלך העברת חלק מהכוורות לשדות כותנה להמשך אגירה.
מהלך משמעותי שבוצע השנה הוא נדידה גדולה של כוורות לרמת-הגולן בהיקפים שלא בוצעו בעבר.
בשרותי האבקה
ענף שרותי האבקה מתקדם לפי תוכנית העבודה של שנה זו ,כאשר על פי החלטה של ההנהלה הכלכלית,
במהלך אוקטובר  2011יתקיים דיון מעמיק ופתוח בכיווני ההתפתחות של הענף.
מתחם הצומת
אנו נמצאים בהליך מתקדם של מו"מ עם יזם לפיתוח השטח הנוסף בצומת ,גודל השטח לפיתוח בשלב א'
כ 40 -דונם ,מתוכם ניתן לבנות כ 15,000 -מר' ,חלק מהבנייה יופנה לתיירות וחלק אחר יופנה למסחר.
מתווה העסקה הוצג ואושר בהנהלה הכלכלית .עם ההתקדמות בדיונים נביא את ההסכם והמתווה
לאישור בשיחת הקיבוץ.
כללי
ביום שלישי האחרון סקרנו בהנהלה הכלכלית ובשיחת הקיבוץ את המאזנים לשנת  2010ביחד עם רו"ח
של הקיבוץ .זה הזמן להודות לצוות הנה"ח ,לאירה יאורי ומוטי ברנדס אשר עמדו בכבוד ביעדים שהציבו,
על אף החלפת משרד רו"ח של הקיבוץ ,יישר כח .המאזנים טובים מהתחזית ומראים מגמה חיובית של
המשק והקיבוץ ,הון עצמי משתפר ,על אף השקעות גבוהות במיוחד השנה ,חוב שאינו צומח ,יחסים
פיננסיים משופרים ומגמה כללית חיובית .יחד עם זאת ,על מנת להמשיך את הצמיחה במשק ובקהילה
עלינו להפנות משאבים כספיים להמשך פיתוח ענפים בהם התמקצענו ,כמובן באחריות ולפי התוכנית
האסטרטגית הפיננסית אותה אישרנו השנה ,על מנת שהמשק יעמוד במטלות שהקיבוץ הטיל עליו ,כגון
פנסיה ופרויקטים של הקהילה.
נושאים נוספים בטיפול :מערכות סולאריות על גגות הרפת ,הלול ,המוסך ובית אריזה  -התוכניות נמצאות
ברשות החשמל מעל חצי שנה ,ובגלל עומס הפניות לרשות עדיין לא קיבלנו את ההיתר .בנוסף הגשנו
בקשה לרשות החשמל לקבל אישור להיות מחלק חשמל ,גם בקשה זו מתגלגלת במסדרונות הבירוקרטיה.
מינהל מקרקעי ישראל
מתקיימת פעילות אינטנסיבית מול מינהל מקרקעי ישראל על מנת להשיג חתימה משותפת על חוזי
החכירה הנדרשים לקיבוץ לטובת פרויקטים של המשק ושל הצמיחה הדמוגרפית של הקיבוץ .יש לציין את
וולולה שור ,מזכיר התנועה הקיבוצית ,שמסייע לנו מול מסדרונות הבירוקרטיה על מנת לצמצם את
הקשיים המוערמים עלינו מצד המינהל.
שבת שלום ,דודי דורון
__________________________________________________________________________

עדכון מהמרפאה
לידיעת כלל הציבור  -מיום ראשון ,25/7/11 ,ולמשך שבועיים ,תתבצענה עבודות שיפוץ במרפאה.
לא נסגור את המרפאה אך יהיה קצת לא נח .אנא קבלו זאת בהבנה.
לגבי פניות לדבורה ויס יש לתאם איתי.
בריאות לכולם,
דבורה גורביץ וצוות המרפאה
__________________________________________________________________________

תכנון שיקום מדרכות בשלב ב' של פרויקט הממ"דים
תוכנית שיקום המדרכות של שלב ב' של פרויקט הממ"דים נתלתה על לוח המודעות של חדר האוכל.
התוכנית הוכנה על ידי אדריכל הנוף והפיתוח ,דור קריב ,והיא מסונכרנת עם עבודת אדריכלי התב"ע
והפרצלציה של הקיבוץ ממשרד א.ב .תכנון.
להסברים וביאורים ניתן לפנות ליריב ולאופיר.
תודה לשוקי רייזל על הסיוע בהכנות.
נמסר על ידי יריב קלרמן ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________
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חיוב תעריפי רכב
חדשים  -רק
מאוגוסט
לכל המשתמשים ברכב צי
הקהילה שלום,
בהמשך להחלטת הקלפי,
תעריפי החיוב בגין שימוש
ברכבי הקהילה ייכנסו
לתוקף רק מחודש אוגוסט
.2011
בברכה ונסיעה טובה,
יריב קלרמן

הזמנה לכנס אזורי בנושא הפנסיה
לבעלי תפקידים בקיבוצים ,לצירי מועצת התנועה הקיבוצית ולחברי
הקיבוצים
שלום רב,
לקראת מועצת התנועה בנושא הפנסיה בקיבוצים אנחנו מתכבדים
 ,23/8בשעה .13:00
23/8/2011
להזמינכם לכנס אזורי שיתקיים ביום שלישי /8/2011
הכנס יערך באולם הכנסים בארגון הקניות "משקי הדרום".
סדר היום:
פתיחה – מורדי ונטורה – מנכ"ל משקי הדרום
הצעת התנועה – זאב )ולולה( שור – מזכיר התנועה הקיבוצית
דברי הסבר – עו"ד מיכי דרורי  /רבקה וילנד – אגף חברה  /עו"ד אודי
פלד – אגף הכלכלה )צוות הפנסיה התנועתי(.
בברכה ,זאב )ולוולה( שור -
מזכיר התנועה הקיבוצית

______________________________________________________________________________

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימנו
9/7/11
/7/11
לכבוד
גב' ורד בר-סמך
מנהלת מוזיאון יד מרדכי "משואה לתקומה"
שלום רב לך,
בקרתי במוזיאון שאת מנהלת בכ"ח בסיוון )ה 30-ביוני( השנה ,יחד עם קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת
תל-אביב ,מן החוג להיסטוריה של עם ישראל ,וברצוני להודות לך מקרב לב על קבלת הפנים הלבבית ,ועל
ההדרכה המצוינת שלך .דברייך היו מקצועיים ומבוססים על ידע ,ובה בעת היו אישיים ואנושיים ,והאירו
לנו זוויות נוספות הנוגעות להתפתחות המוזיאון ולתכנים היצוקים בו.
אמליץ למרצים ומכרים לבקר במוזיאון ,משום שיש בו ובסביבתו שילוב שאין במקומות אחרים :מגדל
המים והאנדרטה של מרדכי אנילביץ' ,שחזור הקרב על יד מרדכי ב ,1948 -המוזיאון עצמו על חלקיו
המקוריים ,המובילים משואה לתקומה ,והתוספות החשובות האחרונות ,והן הדגם של גטו ורשה שהוא
מרשים במיוחד ,והבונקר ,הנותן תחושה של השתתפות באירוע .נכון שהחלקים המקוריים שעוצבו ב-
 1968זקוקים בחלקם לרענון ,אך הסך הכול ,ובייחוד ההדרכה ,מפצים על כך ביד רחבה.
זכיתי לכתוב את הביוגרפיה של אבא קובנר )מעבר לגשמי ,פרשת חייו של אבא קובנר ,יד ושם ועם עובד,
 ,(2000שבו מוקדש פרק להקמתו של המוזיאון ביד מרדכי .הפרק מעיד על המחשבה המעמיקה שהקדישו
קובנר והפרופ' ישראל גוטמן לשלבי ההקמה ולתכנים ,החל בתפיסה של שבעת העמודים עליהם נשען
קיומו של העם ,התפיסה שהשפיעה אחר כך גם על המוזיאון ביד ושם ) (1972ובבית התפוצות ) (1978וכלה
במבט מאולם המרי אל מגדל המים והאנדרטה ,הממחיש את המעבר משואה לתקומה.
כדאי להזכיר שכל צמרת המדינה הייתה שותפה בשעתו בוועד הציבורי להקמת המוזיאון ביד מרדכי ,וזהו
נכס שיש לשמר ,ולשמור עליו .זהו גם המוסד היחיד בנגב המוקדש לנושא זה ,והוא משרת אוכלוסיה
רחבה ,תלמידים וחיילים ותיירים .כל תמיכה במקום ובעובדיו המסורים ,צוות מצומצם מאד ,העושה
מלאכתו באכפתיות רבה ,תבורך.
ברכות חמות לך ולשותפייך למלאכה,
פרופ' דינה פורת,
ראש מרכז קנטור
__________________________________________________________________________
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טיול צעירים 2011
מי שלא השתתף בטיול בשנה שעברה לא ישכח את ה'באסה'
אחרי ששמע את הסיפורים של מי שכן היה!.....
אז הנה זה שוב מגיע!....

טיול הצעירים של יד מרדכי ממש בפתח ),(12-13/8
ואנו מצפים לראות את כולכם!
מי מוזמן? בני הקיבוץ ברחבי תבל שחצו את רף  18השנים.
מתי ואיפה? יוצאים מהקיבוץ ביום שישי בצהריים ה –  12/8לחוף מעגן
מיכאל ,חוזרים למחרת אחה"צ לקיבוץ.
מה בתכנית? מאהל מפואר ,ים ,כדורעף ,כדורגל ,על האש ,בירה ונשירה,
ריקודים ,מדורה ,שינה ערבה ,השכמה ,ים ,ארוחת בוקר ,שייקים ,ועוד.

הטיול בחסות ועדת בנים!
הרשמה תלויה בחד"א ,ותורד ביום ראשון ה – .7/8
מי שנבצר ממנו להגיע לחדר האוכל המקומי יכול להירשם על ידי שליחת
מייל אלינו )פרטים למטה(.
חשוב שמי שמתכוון להגיע יירשם ,כדי שנוכל להיערך מבחינת מזון ,הסעות
וכו' .מי שמתכוון להגיע עצמאית )ולא בהסעות( ,שיירשם ,ויציין זאת בפנינו.
ברכה ושלום לכולם,
מורן ענברmoran.inbar@gmail.com ,052-3962473 ,
יאיר ולדמןyairval@gmail.com ,052-4237952 ,
__________________________________________________________________________

לאורן דגן
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לאחאי קורן
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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