קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1184
7.10.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :קלפי *דו"ח שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים *איחולים

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

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל
ביום שישי בצהריים) ,7/10/11 ,ערב יום כיפור(,
בין השעות .11:30-13:30
וביום ראשון,9/10/11 ,
בצהריים ,בין השעות .11:30-13:30
ובערב ,בין השעות .19:00-20:00
)ביחס לסעיף מס'  ,1יש הכרח להצביע לפני מועד מועצת התנועה הקיבוצית ,שתחול ביום
 ,11/10/11לכן ההצבעה נערכת בסוף השבוע הנוכחי(!..
מפאת חשיבות הנושאים )פנסיה  +בחירת מרכז משק(,
החברים מתבקשים לעשות מאמץ ולהגיע להצביע )ולהשפיע כמובן(.
תוצאות סעיף בחירת מרכז משק יוכלו לקבל תוקף רק אם ישתתפו בהצבעה למעלה מ50% -
מבעלי זכות הבחירה )כלומר  122מצביעים ומעלה(.
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מסמיך את צירי יד מרדכי להצביע בעד הצעת התנועה הקיבוצית לעניין פנסיה בקיבוצים.
הצעת התנועה נדונה ושוקפה בשיחת הקיבוץ ביד מרדכי ביום  3/10/11ותועלה להצבעה במועצת התנועה
הקיבוצית הקרובה ).(11/10/11
בעד  /נגד  /נמנע
-------------------------------------------------------------------- .2הקיבוץ מאשר את המלצת המזכירות וההנהלה הכלכלית ,כפי שהוצגה בדף מזכירות ,19/8/11 ,1178
ובשיחת הקיבוץ מיום :6/9/11
 .1בחירת דודי דורון לתפקיד מנהל העסקים של יד מרדכי לתקופה נוספת ,עד השלמת  5שנים בתפקיד
– סוף מרץ .2013
 .2היקף המשרה בתקופה הנוספת ייקבע בהתאם לאישור המלצות הצוות הייעודי שהוקם לבחינת
היקפי המשרות של בעלי התפקידים המרכזיים ,ובתאום עם דודי דורון.
 .3ישנם כמה מועמדים ראויים מבין חברי הקיבוץ לתפקיד מנהל העסקים של יד מרדכי בהמשך ,עם
סיום תפקידו של דודי דורון.
 .4מועמדים פנימיים יוכלו לנצל את תקופת הארכת תפקידו של דודי להכשיר עצמם לתפקיד .מכרז
נוסף לתפקיד מנהל/ת עסקים יתקיים לכל המאוחר בספטמבר .2012
בעד  /נגד  /נמנע
---------------------------------------------------------------------

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
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דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.3/10/11 :
יו"ר השיחה :אופיר לבנה )דני שני – חו"ל( .צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 10 :חברים.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים ג'-ש' ,4-8/10/11 ,בשעות
.21:30 ,18:00 ,14:30
נושאי השיחה:
 .1לקראת מועצת התנועה הקיבוצית שתתקיים ביום  :11/10/11דיון בהצעות הנפרדות של מזכירות
התנועה הקיבוצית ושל קבוצת "פנסיה בראש" – בנושא המלצות התנועה הקיבוצית לפנסיה בקיבוצים".
.(27/9/11
)ההצעות נשלחו בדוא"ל חברים ביום ג'27/9/11 ,
 .1.1דגשים:
הצעת התנועה הקיבוצית לעניין פנסיה בקיבוצים עוסקת בשלושה נושאים עיקריים:
א .העלאת שיעור הפנסיה מ 35% -ל 40% -מהשכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי ,באופן
הדרגתי ותוך פרק זמן סביר.
)ביד מרדכי הפנסיה כבר עומדת החל מינואר  2011על  40%מהשכר הממוצע במשק לפי חוק ביטוח
לאומי(.
ב .תוספת פנסיה של  25%לפנסיונר/ית יחיד/ה ,שאינו זכאי לפנסיית שארים בנוסף לקצבת השארים
מהביטוח הלאומי.
ג .הפנסיה )לרבות התוספת ליחיד( לא תמוסה במס פנימי בשיעור העולה על .20%
 .1.2החלטות מועצת התנועה הקיבוצית שיתקבלו בעניין זה אינן מחייבות פורמאלית את הקיבוצים,
מאידך מהוות נקודות התייחסות משמעותיות לדיונים שיתקיימו בהמשך בכל קיבוץ.
 .2לקראת הצבעה נוספת בקלפי בנושא המלצת המזכירות וההנהלה הכלכלית לבחור את דודי דורון
לתפקיד מרכז המשק עד מרץ ) .2013בהצבעה האחרונה קיבל דודי את התמיכה ,אך מספר המשתתפים
בפועל היה נמוך מ 50% -מבעלי זכות הבחירה )אחוז המשתתפים הנדרש בהצבעה לתפקידים מרכזיים((.
החלטות:
 .1השיחה ממליצה לחברים להסמיך את צירי יד מרדכי להצביע בעד הצעת התנועה הקיבוצית לעניין
פנסיה בקיבוצים.
 .2השיחה ממליצה לחברים לתמוך בהמלצות המזכירות וההנהלה הכלכלית לבחירת מרכז המשק.
 .3הנושאים יובאו להצבעה בקלפי ביום שישי ,7/10/11 ,וביום ראשון.9/10/11 ,
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 3/10/11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב
קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1הסמכת צירי יד מרדכי להצבעה במועצת התנועה הקרובה בעניין פנסיה בקיבוצים
דיון המזכירות בנושא התקיים בפורום של פתוח של שיחת קיבוץ.
הדיון צולם בשידור חי ושודר  /משודר בשידורים חוזרים בימים  4-8/10/11בשעות .21:30 ,18:00 ,14:30
המלצת המזכירות בשיחה ,ולקראת הקלפי ,להסמיך את צירי יד מרדכי להצביע בעד הצעת התנועה
הקיבוצית במועצת התנועה הקרובה בעניין פנסיה בקיבוצים.
פירוט נוסף לגבי עיקרי ההצעה מצורף בדו"ח שיחת הקיבוץ בדף הנוכחי.

 .2צוות ממליץ למשרת מנהל משא
עם סיום הקדנציה של גלעד בארי כמנהל מש"א ,אישרה המזכירות הרכבו של 'צוות ממליץ' לניהול המכרז
לתפקיד .גלעד הוגיע כי לא יתמודד לקדנציה נוספת בתפקיד.
הרכב הצוות :יריב קלרמן וגלעד בארי )מרכזים( ,דודי דורון ,עפרה הלפרין ,ניצה רינת ומשה הררי.
הצוות יעסוק בהמלצה לאיוש המשרה.
המלצת הצוות תובא לדיון במזכירות ,ולאישור החברים בשיחה ובקלפי.
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 .3שינויים בהרכב צוות דיור
בהמשך להמלצת צוות המכרז לניהול ענף השכרת דירות ,אישרה המזכירות פרישתו של אופיר לבנה
מצוות הדיור.
בהמשך לכך אישרה המזכירות הצטרפותו של עמי וולקוביץ כחבר ונציג ציבור בצוות הדיור.
חלק מתפקידו של עמי בצוות יהיה לייצג את אוכלוסיית הבנים החיילים  /י"ג מתוקף תפקידו כמרכז צוות
קשר לבנים החיילים  /י"ג .הרכב צוות הדיור :יריב קלרמן )מרכז( ,לימור לבנה ,גי ארדנינג ,עמי וולקוביץ.
בהצלחה ותודה לעמי.

 .4נוהל שימוש במקלטים לאחר השלמת בניית הממדים
השתתף בדיון :עמי וולקוביץ.
 4.1הנוהל נערך והוצג על ידי עמי וולקוביץ )ביטחון( וגלעד בארי )מש"א ויזמויות( ,להלן פרטיו:
עם סיום השלמת בניית הממ"דים לכל בתי החברים והתושבים ניתן להיערך להקצאת חלק מהמקלטים
לשימושים שונים בימי שגרה .המדיניות  -המקלטים ישמשו לפעילות ,בתנאי שניתן יהיה להחזירם
לייעודם כמקלט בתוך שעות בודדות .לא יתאפשר מצב שבימי שגרה יהפכו המקלטים למחסנים פרטיים
או ציבוריים.
לעת חירום יהיו מקלטים אשר יוקצו לטובת כוחות סיוע שישהו בקיבוץ כל תקופת החירום .מקלט
"חתונות" ישמש כמועדון לציבור כפי שהיה בזמן מבצע "עופרת יצוקה".
א .להלן שימוש במקלטים לאחר גמר בניית הממ"דים לתושבי יד מרדכי ומיקומם:

שם מקלט

מיקום

גודל
מ"ר

שירותים,
מים

שימוש
בשגרה

שימוש בחירום

הערות

1

מזכיר

23

++

מחשביה

מרכז לוגיסטי

מדרגות

2

ציור

24

++

3

תינוקות

72

++

4

חתונות

120

++

5

קומונה

6

אולפן

7

קרמיקה

8

צילום

9

דשתי

חניון דרומי
גבעת פסל
סנוביון ליד
יעל וינמן
בין בית
תינוקות לשחף
דרומית לדשא
חדר אוכל
מכבסה /
קומונה
ליד סטודיו 10
אצבעות
מול בית
יצחק מן
שכ' וותיקים
מרכז דרום
שכ' וותיקים
מול דשתי

40

++

תיירות/קיבוץ
של פעם

מועדון ממוגן
לחברים
מרכז טיפול
נפגעים

24

++

ספר

חדר ישיבות ממוגן

עילי

36

++

עמוס קלרמן

מועדון שכונתי

עילי

36

++

שיכון כוחות סיוע

מדרגות

56

++

שיכון כוחות סיוע

מדרגות

10

בית אורן

מול בית האורן

50

++

11

מוסד
גן
שעשועים
גנים

צד דרום למוסד

20

--

בין בית
התינוקות לדקל

30

--

בין חורש לדקל

30

--

14

פסל

30

--

15

ערבה

30

--

12
13

שכ' פסל
צד צפון
ממערב לבית
ערבה

מדרגות
הפעלה הגיל
הרך

מרכז תעסוקה
מוגן

3

הפעלה הגיל הרך

מרכז תעסוקה
מוגן
אחסון ציוד /
מחסן חירום
אחסון ציוד /
מחסן חירום
אחסון ציוד /
מחסן חירום
אחסון ציוד /
מחסן חירום
אחסון ציוד /
מחסן חירום

מדרגות
מדרגות
עילי

בית האורן
מדרגות
מדרגות/ישן
מדרגות/ישן
מדרגות/ישן
מדרגות/ישן

ב .אחריות להקצאת מקלטים
צוות דיור בתיאום ובשיתוף נציגי ועדת ביטחון ומינהלת יזמויות.
ג .נוהל הקצאת מקלטים לשימושים שונים
 .1עלות השימוש מקלט )חשמל ,מים ,דמי השכרה( – ע"ח החבר שקיבל את המקלט לשימושו.
 .2אחריות על אחזקה ושמירה על תקינות המקלט – באחריות וע"ח החבר שקיבל את המקלט
לשימושו.
 .3חבר שקיבל את המקלט לשימושו לא יהפוך אותו למקום עבודה של ענף כזה או אחר או למחסן.
אין להכניס למקלט חומרים נדיפים כלשהם ו/או חומרים בעלי ריח חריף.
 .4מקלטים המועברים לשימוש חברים ,יהיו תחת פיקוח אחראי/ת ההשכרות ,כולל תחזוקה ופינוי
בעתות חירום.
 .5אחריות לפינוי מהיר של המקלט בעת דרישה של וועדת ביטחון )בעתות חירום( – ע"ח החבר
שקיבל את המקלט לשימושו.
 .6עותק של מפתח המקלט יישמר בחמ"ל.
 .7בעתות חירום נמצאים כל המקלטים באחריות ועדת הביטחון.
 .8החתמה על חוזה – באחריות אחראי/ת תחום השכרות.
 4.2עיקרי הדיון וסיכום
לאיוש המקלטים יתרון וערך מוסף בשמירת אחזקתם לאורך זמן .מקלט שאינו נמצא בשימוש צובר מפגעי
לכלוך ואבק לאורך זמן ומקשה על שימושו חו"ח בשעת חירום.
הנוהל מאזן בצורה טובה בין ימי שגרה לימי חירום .הנוהל מייצר תיאום נדרש בהקצאת המקלטים בין
ענף השכרת דירות ,לבין הביטחון ולבין מש"א/יזמויות.
המזכירות מאשרת הנוהל המוצע ומודה לעוסקים בהכנתו ובתפעולו.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

נפגשים ביום הכיפורים
ביום שבת 8 ,באוקטובר  ,2011י' תשרי תשע"ב
במועדון לחבר שליד המוזיאון
בין השעות 9:30-12:30
 – 09:30-10:15על "קבלה ונתינה" – ממקורות שונים – מלכה קורן.
" – 10:15-10:45האביון והגביר" – מספרת ומנחה – ליאור רייזל.
 – 10:45-11:00הפסקה.
 – 11:00-11:45שיתוף בקבוצות קטנות – בחוויות אישיות ואחרות.
 – 11:45-12:30חזרה למליאה – מנחה – אלון דגן.
נשמח לבואכם!

"נתינה ,אם בסתר או בגלוי ,זאת מצווה אנושית ,נעלה ומזכה"
חנה ומשה סוקר
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ראש השנה  -תודות
תודות מקרב לב לכל מי שתרם ,עשה ,עזר ,חשב ולקח חלק ,גדול כקטן ,באירוע הגדול.
לנאווה גל הגדולה מכל.
לשפרה שכטר וצוות המטבח הנהדרים.
לזהבה קלרמן ורותי רייכל  -מסדרות המקומות האלמותיות.
לקריינים ,הזמרים והמופיעים  -על הנכונות ושיתוף הפעולה.
לצלמים  -שתרמו מתמונותיהם ללוח השנה.
ולאלו ששלחו תמונות למצגת "חדש אצלנו בחצר".
למסדרי ועורכי השולחנות.
לדבורה וייס  -על הנכונות והפיקוח על ההגשה.
לענת רייס  -על לוח השנים הטובות.
למוסדניקים החביבים ולנדב אלדן  -על ההגברה.
לשרה כהן  -על העזרה בהזמנת הציוד.
וכמובן לצוות החג היוצא מן הכלל ,קטן אבל גדול :פמי והילל שיפמן ,גרשון אשחר ,נעמי ציון ,רונית
שוורץ ,חגית מורדיש ואורה לוי.
ולקהל הנהדר ,שלקח בהבנה את העיכובים ואת התקלות הטכניות ,וגילה סבלנות וסובלנות לאורך הערב!
תודה רבה!!!!!! נפיק לקחים ומקוים לעוד חגים מוצלחים.
תזכורת :בנים המתגוררים בקיבוץ ואין להם תא דואר ,בואו בבקשה לקבל לוחות שנה אצלנו בבית בימים
ו' עד ב' הקרובים .לאחר מכן יועברו הלוחות למרכול למכירה.
דנית ואיציק לוי
-----------------------------------------------------------

לדנית ואיציק לוי
ברכות ותודות על ריכוז צוות ראש השנה
ועל הפקת אירועי החג ,המסכת החגיגית והשמחה ,וארוחת החג המשותפת בערב ראה"ש!
יישר כוח לכם ולהתראות בחג הבא!!!
----------------------------------------------------------__________________________________________________________________________

"בסוכות תשבו שבעת ימים ...למען יידעו דורותיכם כי
בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם
ממצרים ) "...שמות כ"ג(
שלום לכל בית יד מרדכי,
ביום רביעי ,י"ד בתשרי תשע"ב ,12/10/011 ,בשעה ,20:00
נתכנס כולנו בסוכה שברחבת חדר האוכל לחגוג את ערב חג הסוכות.
האושפיזין הפעם בסימן קליטת  26משפחות לחברות ביד מרדכי -
ניצור היכרות ראשונית וקצרה עם המשפחות ,בסיפור ריקוד ושיר.

כולם מוזמנים ,חברים ,בנים ,נקלטים ,תושבים ואורחים
חג שמח!! צוות החג
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משולחנו של מנהל הקהילה
עדכון בנושא המשך פרויקטים בחלקו הצפוני של הקיבוץ
 .1מדרכות
על מנת להשלים את פרויקט החלפת המדרכות ,עלינו לגייס כ 2-מליון ש"ח נוספים מעבר לתוכנית
המקורית .במקור תוכננו להתבצע מדרכות חדשות בעלות כוללת של כ 2.2 -מיליון  ,₪כאשר המקורות הם
כ 1 -מיליון  ₪החזר כספי מקבלני הממדים ,כ 0.4 -מיליון  ₪מימון מהועצה .ועוד כ 0.8 -מיליון  ₪מתוך
תוכנית ההשקעות שפורסמה לציבור )דף מזכירות מספר  1157בתאריך .(25/02/11
בפועל קיים מחסור מימוני למול אומדן של כ 2 -מיליון  ₪נוספים הנדרשים להשלמת הפרויקט מעבר
לתוכנית המקורית.
הפער הכספי במימון פרויקט המדרכות נובע ממספר גורמים:
א .ירידה במקורות למול התוכנית מהקבלנים 'אסום' ו'חלפ' )קבלני הממדים(.
ב .נדרשנו לבצע שבילים מסביב לממדים מתוך התקציב.
ג .בוצעו חיבורי כניסות לתוך הבתים שלא תוכננו לביצוע במקור.
ד .בוצעו מדרכות בשכונות תושבים שלא תיכננו במקור להחליפן.
ה .בשל דרישות ועדת תכנון וחברים ,מספר מדרכות הורחבו ביחס לתוכנית המקורית.
ו .ביצענו התאמות גבהים וניקוזים לצורכי פרצלציה באמצעות צוקיות והזזות קרקע.

 .2רשת מים
בתוכנית ההשקעות שפורסמה לציבור )דף מזכירות מספר  1157בתאריך  ,(25/02/11תוכנן לבצע החלפת
רשת מים בעלות של כ 1.15 -מיליון .₪
בפועל ביצענו כמחצית מהתוכנית בעלות של כ 1.2 -מיליון .₪
הסיבה לפערים הכספיים:
מאחר ולקיבוץ לא היו משאבים תכננו במקור לבצע רק את הקו הראשי במתחמי המגורים מבלי לחבר את
הבתים בשלב הראשון של הפרויקט ,אלא לאחר שיימצא מימון נוסף לצורך כך.
במהלך העבודה נאלצנו להתמודד עם קטעים ואזורים נוספים שרשת המים בהן לא הייתה תקינה
ולהחליפם.
להערכתי חסר בפועל סכום של כ 1.3 -מיליון  ₪להשלים את חלקו הצפוני של הקיבוץ ,להסדיר את אזור
משאבות הכניסה לקיבוץ )פרויקט של כ (₪ 250.000 -ולהסדיר צינור מים תקין לבית העלמין.
מאחר ומראש היה מחסור במזומנים ,תוכנית הביצוע הייתה מיועדת לתת פתרון חלקי במדרכות וברשת
המים .לאחר שנכנסנו לעבודה ,הבנו שלא ניתן לבצע "חצי עבודה" וצריך לסיים מתחמים באופן מושלם
על מנת לשקמם ולא לחזור אליהן בשנית ,ובכך לאפשר לחברים לשקם את הגינון ,וכן לסיים התאמות
נדרשות באופן מלא מבחינה פיזית בפרצלציות של מגרשי החברים.
אם כך ,מה עושים להמשך?
אנו משקיעים מאמצים רבים במסגרת "קול קורא" של משרד החקלאות )הפרויקט דרכו ביצענו את רשת
החשמל( ,להיכנס לפרויקט במסגרת "קול קורא" חדש לשנת  ,2011במסגרתו הגשנו בקשות השתתפות על
סך כ 3.5 -מיליון .₪
היה ונאושר ,נצליח להשלים את תוכנית התשתיות באופן מלא מבלי להידרש כמעט להכניס את היד
לכיס.
כמו כן אנו פועלים עם ראש המועצה לנסות לגייס כספים מההסתדרות הציונית .לצורך השלמת שיקום
התשתיות.
היה ונקבל תשובה שלילית ממשרד החקלאות ,נגיש לקיבוץ תוכנית חלופית כיצד להתמודד עם פרויקט
החלפת רשת המים והמדרכות בכוחותינו.
קיבוץ יד מרדכי מספיק חזק להתמודד עם פרויקט זה.
משרד החקלאות אמור להחזיר תשובות במהלך החודשים הקרובים ,מאחר ואנו ממתינים לתשובת משרד
החקלאות ,בשלב זה תוקנו המדרכות בחלק הצפוני כך שיתנו פתרון סביר לתקופת החורף הממשמש ובא.
גמר חתימה טובה לכולם ומועדים לשמחה,
יריב קלרמן
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משולחנו של מרכז המשק
הקיץ עובר ,החגים בפתח ,ובשלושת החודשים האחרונים עוברת מדינתנו טלטלה לא קטנה.
הרצון לשנות את סדרי העדיפויות והדרישה לצדק חברתי ,מעוררים מחדש שאלות שנדחקו לקרן זווית,
שאלות שהממשלה נדרשת לתת להן תשובה .פרסום המלצות ועדת הריכוזיות וההמלצות של ועדת
טכטנברג אמורות לשנות את פני הכלכלה והחברה בישראל ,לעשור הקרוב אם לא למעלה מזה.
אך הפעילות חייבת להימשך ,אנחנו נפרדים משנה שהאירה לנו פנים בתחום הכלכלי ,רווחים נאים ממגוון
הפעילויות העסקיות וחיזוק ההון העצמי שמגדיל את הפער החיובי בין ההתחייבויות לנכסים.
התחלנו את השנה באישור האסטרטגיה הפיננסית ,תהליך שלקח כשנה עד אישורו הסופי בשיחת הקיבוץ,
תהליך שכלל דיונים ארוכים שהכילו את כל הפעילות העסקית בראיה ארוכת טווח .המודל שנבנה מחייב
לשמור על גבולות עסקיים ברורים ולוקח בחשבון את היכולות הפיננסיות של הקיבוץ ,תוך קביעת גבולות
ברורים על מנת לא להכניס את הקיבוץ לסיכונים מיותרים.
במסגרת התוכנית נקבעו כללים של חלוקת רווחי התאגידים לקיבוץ והגדלת ההון העצמי לכל תאגיד ,על
מנת ליצור אפשרויות להשקעות ולפיתוח עתידי.
בנוסף ,הציבה התוכנית יעדים שנתיים ברורים לעסקים לשנים הקרובות ,בעיקר למטרות הפנסיה ושדרוג
תשתיות בקיבוץ ,ובעתיד הלא רחוק ,לרווחת הקהילה והחברים.
שרותי האבקה
החברה העוסקת בשני תחומים עיקריים :גידול דבורת הבומבוס להאבקה ,בעיקר לגידול עגבניות
בחממות ,וגידול ופיתוח מועילים להדברה המשולבת ,בעיקר לגידולי פלפל בחממות .הכניסה להדברה
הביולוגית החלה בשלהי שנת  2006ובימים אלה אנו מיישמים אותה באלפי דונמים של חקלאים בנגב
ובערבה .על אף שבעונה שעברה תקלה בגידול הביאה להפסדים ,הצליח צוות העובדים והמנהלים,
בעבודה מאומצת וללא פשרות ,להרים ראש ולהביא להצלחה בעונה זו.
במהלך החודש הנוכחי  /תחילת נובמבר אנחנו מתכוונים לקיים דיונים ביחד עם ציבור החברים ,על אופן
המשך התנהלות החברה הכולל גם הכנסת שותף משקיע ,אשר בעזרתו נצליח להפוך את הענף לחברה
תעשייתית בעלת ידע נרחב בתחום.
יד מרדכי שטראוס
לאחר האטה בצמיחה בשנה שעברה ,נראה שהחברה חוזרת השנה לצמיחה אליה הורגלנו .בשנה החדשה
תעסוק החברה בפיתוח מוצרים נוספים במטרה להגדיל את מחזור המכירות .מעבר לישיבות הדירקטוריון
של החברה הוקם צוות היגוי אשר בוחן את החברה מנקודת ראות הבעלים.
הצוות שמע סקירה של ניצן ישראלי על החברה ועל ענפי הדבש והשמן ,בישיבה אחרת דיווח לצוות איתן
ציון על המתרחש בענף מהפן החקלאי ,ובהמשך ידון הצוות על התוצאות העסקיות ,והכדאיות הכלכלית
של החברה מצד הבעלים יד מרדכי .מסקנות הצוות יובאו לדיון בהנהלה הכלכלית.
גד"ש
סל הגידולים בגד"ש כלל השנה תפוא"ד סתיו ואביב ,גזר ,חמניות ,אבטיחים ,גידולי גרעינים ומספוא
מסורתיים :חיטה ,תירס ,תלתן .גידול "ישן חדש" ,הכותנה ,חזר השנה לגדול בשדות הנגב ,אומנם
בהיקפים מצומצמים אבל עדיין נראו שדות לבנים כמותם ראינו לאורך שנים רבות בנגב.
גידולים חדשים השנה היו הפטרוזיליה והשמיר ,שגודלו לחברת אבשלום לתעשייה ,סה"כ כ 10,000 -דונם.
התוצאות לסוף השנה נאמדות כטובות מאוד על אף שנה בעייתית במחירי תפוא"ד.
מוסך
קיימת האטה מסוימת בחודשיים האחרונים ,אך התוצאות עדיין מצביעות על רווחיות נאה.
פרדס
קטיף העונה החדשה אשר החל לאחרונה ,מצביע על יבולים טובים ,וכנראה גם על מחירים סבירים .כחלק
מחשיבה להשאת רווחים מהחקלאות הוחלט בהנהלה הכלכלית להגדיל את הפרדס בשטחי אלג'יה אשר
מושקים ממים מושבים ממאגר מיש"א .התוכנית הינה הגדלת הפרדס ב 400 -דונם אשר יהוו תוספת
לפרדס הקיים היום .הנטיעות יחלו ביולי .2012
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מכוורת החקלאית
סיימנו שנתיים כלכליות לא טובות .השנה החולפת הייתה חריגה לרעה בעיקר בגלל יבולי אביב נמוכים
מאוד .שנת  2011החלה בפיגור ,אך ביוזמה מבורכת החליט הצוות לעלות עם כוורות לרמת הגולן ,ובכך
להביא את התוצאות הכלכליות לרמת התוכנית שהוצגה.
ככלל ,הענף נמצא בנסיגה בכל הארץ ,נסיגה המתבטאת בשחיקה במרעה הדבורים מסיבות שונות כגון:
בצורת מתמשכת ,עיור ,צפיפות דבוראים וכוורות ,שינוי מבנה זני הפרדס ,ריסוסים בפרדסים )עש
הפריחה( ועוד .המגמה בענף הדבורים משפיעה גם עלינו ומתבטאת בשחיקה בנקודות המרעה שלנו
וברמת היבולים שלנו.
מועצת הדבש פועלת בנחישות בכל הקשור לאכיפה על הצבת הכוורות ,מספר הכוורות ,והאכלה שלא לפי
הפרוטוקול .הצלחות האכיפה בנושאים אלו עשויות ליצור ענף מקצועי ואיכותי יותר.
יד חיל
מצורף להלן דו"ח שהוכן להנהלה הכלכלית על ידי איתמר דגני:
אושר חוק החלב אשר אמור להגן על הענף ב  15 -השנים הבאות .חרם הצרכנים על מוצרי החלב ובעיקר
הקוטג' ,הכניס את הענף כולו לטלטלה נוראית שכרגע עדיין איננו יודעים איך תגמר ומה יהיה המחיר
שנאלץ )אם נאלץ( לשלם.
במקרה הטוב יורידו את מחיר המטרה בכמה אגורות ,מה שיפגע ברווחיות אך לא יפגע בתכנון ארוך
הטווח .במקרה הגרוע כל משק החלב ותכנונו יגיע לכלל פרוק וכל רפת תצטרך לעמוד לבדה מול המחלבה
ולנהל משא ומתן ישירות על כמות ומחיר.
רפתות גדולות ויעילות כמונו יוכלו לנצל הזדמנות זו לגדול ולהתפתח ,ורפתות קטנות יסגרו ,מה שבטוח
שהרווחיות שלנו תשחק ונצטרך לעבוד הרבה יותר קשה על מנת להגיע לתוצאות העסקיות של היום.
על מנת למנוע את המהלך אשר הובל על ידי שלום שמחון וראש הממשלה נעמדו כל הרפתות והתנועות
ההתיישבות ופתחו בבליץ של הפגנות והפעלת לוביסטים בקרב חברי הממשלה.
נכון להיום עדיין אין לראש הממשלה רוב להעברת התוכנית ההרסנית אך שר האוצר כבר החל בהוצאתה
לפועל על ידי הורדת מכסים לגבינות קשות דבר שיביא לירידה במכסת החלב.
אי היציבות בענף מקשה מאוד על התכנון לשנה הבאה .עם זאת אנו ממשיכים בהכנות לקראת הבאת
תכנית השקעות לשנה הבאה שעיקריה שדרוג והחלפת מכון חליבה בחורף הקרוב ורכישת מיכל חלב חדש
וגדול שיספק את נפח האכסון שנדרש מאתנו ,שיוכל לעמוד בחליבה ישירה ולא כמו במערך היום ,שאנחנו
חולבים לשני מכלים בו זמנית ,דבר אשר מקשה מאוד על לקיחת החלב מן הרפת.
גם בתכנית האב של הרפת אנחנו ממשיכים להתקדם ,לאחר אישורה נוכל להתחיל בתכנון וקבלת היתרי
בניה לסככה נוספת על מנת להיות מוכנים לבניה במידה ונחליט על כך.
אנו בוחנים את ההיתכנות של שינוי במחלבה קולטת ,מהלך אשר יצריך קבלת החלטות מהירה.
מבחינה מקצועית וכלכלית הרפת מראה יציבות ,אם כי יש חריקות מקצועיות פה ושם שנגרמות בגלל
הגדלת צוות העובדים בעובדים חדשים לצורך מעבר לחליבה של שלושה אנשים.
למרות בנית הסככה ,הצפיפות בחצרות עדיין רבה והדבר ניכר בתאים סומאטיים גבוהים ודלקות רבות
שמובילים לירידה ברווחיות וגורמות לבזבוז זמן וכסף בטיפול בפרות חולות.
הקיץ הוא כרגיל התקופה הקשה ביותר לפרות ולצוות ,ואנו עובדים סביב השעון לתת לפרות את
הצינונים שלהן ואת היחס המיוחד שהן זקוקות לו .סככת הצינון החדשה שהקמנו במהלך החורף נותנת
את העזרה שהייתה חסרה בשנים עברו ומאפשרת לנו לצנן אותן ביעילות רבה יותר תוך שימוש יעיל יותר
במים.
צוות העובדים גדל באופן משמעותי על מנת לאפשר שלושה חולבים ,דבר שהגדיל את הוצאות השכר.
בסוף עונת המקלחות אנחנו נצמצם את הצוות חזרה להיקף דומה כבעבר.
בחודשים האחרונים חלה עליה דרמטית במחירי המזונות בכלל והמזונות הגסים בפרט .למרות עלייה של
 50 - 40אחוז ,לא הועלה מחיר המטרה בגלל האירועים שהוזכרו .מצב זה מכניס אותנו למצוקת תזרימית
שלא ידענו בשנים האחרונות.
בחודש יוני נגמרו תשלומי הלוואת תנובה שהיו כ –  40אלף  ₪בחודש ,אך עדין יש לרכוש תחמיצי קיץ כך
שהמצב התזרימי אינו הולך להשתפר בקרוב.
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בשלב זה אנחנו נמצאים בתוך מסגרות האשראי שלנו אך ככל הנראה לא נוכל להגדיל את העברה
לשותפים כפי שעשינו בשנים עברו ואיננו מצליחים לסגור את מסגרת ה on-call-המנוצלת שהריבית בה
גבוהה.
כפי שתיארתי אנו נמצאים במצב קשה בכל החזיתות ועדין איננו יודעים מה יקרה בעתיד הקרוב .כולי
תקווה שנצליח לעבור את המשברים הללו ,כי טוב זה בטח לא עושה לרפת.
הרפת היא ענף אשר צריך להיות מתוכנן לשנים ארוכות ויציבות ,שכן אנו עוסקים בבעלי חיים ולא
במכונות ולוקח זמן רב עד שאנו מגדלים את מכונת היצור הזו ועד שהיא מתחילה להחזיר את ההשקעה.
פרויקטים
חלק מפרויקטים משמעותיים שאנו מקדמים לאורך ציר הזמן הוגדרו כיעדים להשגה בשנה החדשה:
מתקנים סולריים לייצור חשמל על גגות הרפת הלול ובית האריזה ,חתימת הסכם עם היזם להקמת
והרחבת מרכז מסחרי ותיירותי בצומת ,הכנסת שותף לשרותי האבקה ,נטיעות להרחבת הפרדס ,הקמת
מבנה חדש למכוורת ,והמשך פיתוח התאגידים.
כל שנותר הוא לייחל לשנת עבודה והישגים בתחום הכלכלי והחברתי ,אשר יובילו לצמיחה דמוגרפית
וכלכלית.
בהזדמנות זו נישא תפילה להחזרתו של גלעד שליט.
שנה טובה ,וגמר חתימה טובה
דודי דורון
__________________________________________________________________________

בריאות ורווחה  -עדכון

יום כיפור בחדר האוכל
יום שישי  – 7/10ערב יום כיפור  -בצהרים
חד"א יהיה פתוח עד השעה .13:00
יום שבת  – 8/10יום כיפור  -חדר האוכל
יהיה סגור כל היום.
ניתן לרכוש מנות אוכל ביום שישי
.8:00במעדנייה בין השעות 8:00-13:00

לכולם שלום,
החל מיום א' ,9/10/11 ,אהיה בחופשה עד
יום ו' .28/10/11
במקרים דחופים בלבד אפשר לפנות לרחל
אוריש.
אפשר גם להתייעץ במידת הצורך עם צוות
המרפאה או מנהל הקהילה.
שנה טובה ,שלווה ורגועה,
וכמובן שנהיה בריאים!
ניצה רינת

לתשומת לבכם בבקשה!
מסרה :שפרה שכטר

__________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערן
של אסתר מזרחי ,יפעת הררי ,והמשפחה
על פטירתו של
יצחק שרון ז"ל
אחיה של אסתר

יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________
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מועדי חלוקת דפי תקציבים
והעברת יתרות לבנק

זכאות להנחה בחשבון חשמל
נכי רדיפות הנאצים ,המקבלים רנטה
ממשרד האוצר ,זכאים בתנאים מסוימים
להנחה גדולה בחברת החשמל.

לידיעת החברים,
בשל עיכובים הנובעים מתקופת החגים
יחולקו דפי התקציב של חודש ספטמבר
לתאי הדואר רק ב – .17/10
העברות היתרות לחשבונות הבנק תיעשה
ב 21/10 -שכן  20/10הוא יום חג.
מועדים לשמחה,
צוות הנה"ח

חברים שקיבלו מכתב על כך מחברת
החשמל ,מתבקשים לפנות לשרון פסי
בגזברות או להדרית בהנה"ח להמשך טיפול
במכתבים אלה.
מוטי ברנדס

__________________________________________________________________________
מילה טובה

במשך שנים רבות ,בצעירותי ,הייתי שותפה להכנה ופירוק של חגים
שהתקיימו בחדר האוכל .אני רוצה לציין את האווירה החגיגית והמיוחדת
שיצר צוות החג בראשות דנית ואיציק לוי בחג ראש השנה האחרון.
הארגון היה למופת ונדהמתי לראות את הפינוי המהיר והיעיל כל כך של
האירוע .תוך מספר דקות ,חזר חדר האוכל לקדמותו ועל כך מגיעות מחמאות
רבות לזוג לוי.
שנזכה לחגוג עוד הרבה חגים יחד.
מרים גרטנר

__________________________________________________________________________

לגילי כורם
עם יציאתך למכינה צבאית,
ברכות חמות והצלחה מרובה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבתא רבא הגאה אניה שטרנברג
לסב מרובה הנחת שאול וולנסקי
ולהורים המאושרים אמיר ואפרת וולנסקי
מזל טוב להולדת הנכדה והבת – עלמא !
אחות לאדם ונעמה
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

גמר חתימה טובה לכל בית יד מרדכי!
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