קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1190
2.12.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

עוברים למניית
חשמל לפי
תעו"ז -
התעדכנו
בהמשך דף זה

בדף הפעם* :חג הקיבוץ *דיווחים ועדכונים *איחולים ומז"ט

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

חג הקיבוץ ה68 -
חברים – בנים – נקלטים  -תושבים– אורחים –
שלום לכולכם
הערב ,יום שישי ,ו' כסלו תשע"ב, 2/12/11 ,
בשעה  , 21:30בחדר האוכל,
נחגוג יחד את מסיבת חג הקיבוץ,
שתוקדש השנה לבית ספר חופים על גלגוליו השונים.
***ארוחת הערב בחד ר האוכל תוגש עד השעה  20:00בלבד,
בשעה  20:30יחל סידור האולם***
*** ילדים מתבקשים לשבת עם ההורים במהלך מסיבת החג !***

מחר ,יום שבת ,ז' כסלו תשע"ב, 3/12/11 ,
בשעה  11:00בבוקר,
טקס חנוכת יד הזיכרון לאיש הפלמ"ח – גרשון דובנבוים
ולמבצע פינוי ילדי יד מרדכי בתש"ח .
האירוע ייפתח בחנוכת אתר הזיכרון החדש,
למרגלותיה הדרומיים של גבעת הפסל ,ויימשך באולם הכנסים הסמוך,
במסכת שתוקדש לזכרו של גרשון דובנבוים )דבמבם(
ולמורשת הקרב של פעולת פינוי הילדים.

כולם מוזמנים!!!
להתראות ...צוות החג
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מכרז לוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות(
לחברים שלום,

מעטים מאד נרשמו למכרז לחברות בוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות(,
ולכן המכרז יישאר פתוח לשבועיים נוספים ,עד ליום .16/12/11
ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי ציבור שיכהנו כחברים,
בוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות( ,החל מינואר  ,2012לקדנציה חדשה בת  3שנים.
חברים המעוניינים להציג מועמדותם ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם(
מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
נמסר על ידי זהבה קלרמן,
בשם ועדת מינויים
__________________________________________________________________________

חיובי חשמל לפי תעו"ז )תעריפי עומס וזמן(
רקע :במסגרת פרויקט מוני החשמל ,חוברו מרבית צרכני החשמל למרכזיות שכונתיות המאפשרות מנייה
וחיוב לפי תעו"ז )תעריפי עומס וזמן( .נכון להיום חוברו כבר  7מ –  11שכונות למערכת המנייה בתעו"ז.
הפעלה :החל מחודש  12/2011נתחיל לחייב צריכת חשמל לפי תעריפי מתח נמוך בתעו"ז ,בחלוקה לתחומי
עומס )פסגה ,גבע ,שפל( .עד היום חויבו המשתמשים לפי תעריף "ממוצע משוקלל" עבור סך הצריכה.
הנחיות :חיובים לפי תעו"ז מביאים לביטוי את שעות הצריכה של פני היממה כאשר לכל קבוצת שעות
תעריף משלה.
קיים יתרון גדול למי שמעביר את מרב השימוש במכשירים "זוללי חשמל" לתחומי שעות ה"שפל".
מכיוון שאנו נכנסים לעונת החורף – קבעו רשות וחברת החשמל את תחומי השעות כדלקמן )מדצמבר עד
פברואר(:
תחום
פסגה
גבע
שפל

שעות בימים א'-ה'
 16:00עד 22:00
 06:00עד 08:00
 08:00עד 16:00
 22:00עד 06:00

שעות בערבי שבת וחג
------------

שעות שבת וחג
 17:00עד 19:00

תעריף כולל מע"מ
 123.13אג' לקווט"ש

 16:00עד 20:00

 19:00עד 21:00

 71.60אג' לקווט"ש

 21:00עד 17:00

 40.32אג' לקווט"ש

 20:00עד 16:00

פעולות מקדימות :נעשתה הרצה במודל תעו"ז על צריכת חודש אוקטובר לכל הצרכנים .בימים הקרובים
יקבל כל צרכן את תוצאות ההרצה ויוכל להשוות עם החיוב בפועל שקיבל עבור חשמל אוקטובר )בתעריף
ממוצע משוקלל(.
בנוסף אנו נערכים לייצר אפשרות שבה כל צרכן יוכל להיכנס לחשבונו דרך האינטרנט )באמצעות קוד
משתמש וסיסמא( ולקבל את כל המידע בנוגע לצריכת החשמל שלו לפי תעו"ז.
במקביל ממשיכות העבודות לחיבור  4הארונות שעדין לא מחוברים .השכונות סולל בונה ,פסל ואשקוביות
לא יחוברו וימשיכו לקבל חיובים בחישוב תעריף ממוצע משוקלל.
את הפרויקט מובילה חברת "סאטק" ,שתרכז נתונים ותעבירם למערכת המידע שלנו לחיוב הצרכנים.
מערכת המידע תעביר חיובים לתקציב אישי אחרי בקרה שתיעשה על ידי מנהלת השירותים והשכרת
הדירות ,שתהיה גם הכתובת לבירורים ושאלות.
חברת 'סאטק' ,המפעילה את מערכת המניה בתעו"ז ,גובה מכל צרכן קצה  ₪ 19.53כהוצאה קבועה
לאחזקת המערכת .החברים והתושבים הנמנים במערכת מניית התעו"ז יחויבו בהתאמה בסכום קבוע זה.
בברכה ,מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________
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מילה טובה

לעובדי הנוי
תודה על ההשקעה והמאמץ בארגון ובחידוש הנוי בשכונה שלנו.
יחסכם לבקשות שלנו נענו בסבר פנים יפות ובמקצועיות ,תוך דאגה שנהיה שבעי
רצון מהתוצאה.
הצלחתם! כל הכבוד ותודה!
שלומית ושוקי רייזל

לזיו ארדנינג
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לאוריין מזר
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לאריאל מן
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים נעמי וקרלו כהן
ולהורים המאושרים נויה וניר
מזל טוב להולדת הנכדה והבת – יעלי !
אחות לאורי וגלי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג קיבוץ שמח לכל בית יד מרדכי!
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