קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1226
26.10.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע * :הצבעה בקלפי *דיווחי ועדכוני

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

הצבעה בקלפי
תתקיי בחדר האוכל
בסו השבוע וביו ראשו

26 28/10/12
בימי ובשעות:
שישי18:30 20:30 :
שבת11:30 13:30 :
ראשו 11:30 13:30 :
נושאי להצבעה:
 .1הקיבו #מאשר את ההצעה לביצוע פרויקט שדרוג אתר שחזור הקרב כפי שהוצגה בד
מזכירות מס'  1223מיו  30/9/12ובשיחת הקיבו #מיו .15/10/12
בעד  /נגד  /נמנע

 .2הקיבו #מאשר את ההצעה לגביית חובות חברי כפי שהוצגה בד מזכירות מס' 1214
מיו  29/6/12ובשיחת הקיבו #מיו .15/10/12
בעד  /נגד  /נמנע

 .3הקיבו #מאשר שנת חופש שנייה לירו שיפמ  ,בהתא להמלצת שיחת הקיבו #מיו
.15/10/12
בעד  /נגד  /נמנע

הציבור מוזמ ! בברכה ,המזכירות
___________________________________________________________________________
1

משולחנו של מרכז המשק
שרותי האבקה – לאחר תהלי .חפיפה ע דודי ענבר מונה אהוד יושע בחודש שעבר כמנכ"ל שרותי
האבקה .בש העובדי והקיבו ,#אני רוצה להודות לדודי על שני רבות של עשייה בענ ובחברה ,ועל כ.
שהביאה את החברה להישגי רבי  .פרידה מסודרת מדודי תתקיי במסגרת רחבה יותר של העובדי
והחברי  .בהצלחה לדודי בהמש .הדר ,.ובהצלחה ג לאהוד יושע ,שנכנס לניהול החברה בתקופה לא
קלה של עשייה מרובה בתחומי השוני ובקליטת השות .
ביו חמישי האחרו  18/10/12נסגרה ונחתמה עסקת השותפות ע חברת ביו בסט הבלגית .קד לכ.
תהלי .ארו .שלווה על ידי ההנהלה הכלכלית ,שכלל ניסוח ההסכ על ידי שני הצדדי ובדיקת נאותות
חשבונאית )דיו דיליג'נס( .חברת שרותי האבקה משנה את מבנה הבעלות ,מחברה קיבוצית היא הופכת
לשותפה של חברה בי לאומית המתמחה בתחו עשייה משות  .לדיוני היו שותפי רבי  :דודי ענבר
והנהלת שרותי האבקה ,שהחלו בשיתו פעולה ע ביו בסט עוד בשנת  ,2007דירקטוריו הענ  ,חברי
ההנהלה הכלכלית ,חברי הקיבו #בדיוני הציבוריי  ,מחלקת הנה"ח באחריותו של מוטי ברנדס ורו"ח אלי
בירנבאו שניהלו את בדיקת הנאותות ,והיועצי המשפטיי והכלכליי עו"ד טל שפרנט ורו"ח אוהד
עובד לכול מגיעות הברכות לסיו מוצלח של הכנסת השות לחברה .בחודש הבא נארח אצלנו את
הנהלת ביו בסט שתגיע לכא לביקור מקצועי .בהובלה משותפת נבח יחד אית את השינויי הנדרשי
להכנת תוכנית העבודה לשנת  ,2013ונייסד דירקטוריו משות בו לביו בסט נציג אחד וליד מרדכי שלושה
נציגי .
כחלק מההסכמות ,חברי הקיבו #העובדי בחברה יהפכו מעובדי פני לשכירי בחברה ללא כל פגיעה
בתנאי שכר  .נאחל לחברה הצלחה בעשייה המשותפת ,בפיתוח ובהשאת רווחי לבעלי .
יד חיל – חילופי גברי ברפת המשותפת :שחר לוי מקיבו #ברור חיל סיי את תפקידו כיו"ר דירקטוריו יד
חיל ,במקומו מונה סיימו גוטרי ,מרכז המשק הנכנס של ברור חיל .לפי הסכמות ההיסטוריות בי
השותפי  ,המנכ"ל מיד מרדכי והיו"ר מברור חיל .תודה לשחר לוי על שנות פעילותו הברוכות ,על שיתו
הפעולה הפורה ועל תרומתו להצלחת הענ  .בהצלחה לסיימו בתפקידו החדש.
פרדס – בהמש .להחלטת ההנהלה הכלכלית לנטוע  400דונ פרדס בשטחי אלג'יה ,נטענו כ  165דונ
במהל .ספטמבר ,כשלב ראשו במהל ..בשנה הבאה תושל שארית הנטיעה עד  400דונ פרדס .האחריות
על פרדס אלג'יה בשלבי ההקמה הופקדה בידי צוות הגד"ש בהדרכת אנשי המקצוע של חברת מהדרי .
בנקי – כחלק מהסדר הקיבוצי והשינויי המבניי שנעשו בקיבו #לא היה נית להשלי את המהל.
ללא מכתב הסכמות הבנקי  ,תהלי .שהחל בשנת  2000ע בנק הפועלי כבנק מרכז לשינוי התאגידי
והעברות הנכסי וההתחייבויות .בנק הפועלי ניסח מכתבי הסכמה שלא נית היה לקבל אות  ,ובמש.
שני התנהל מו"מ עקר בי הצדדי .
אי השלמת המהל .השפיע על התנהלות מול מוסדות בנקאיי ואחרי ולאחרונה נוכחנו בהשפעתו על
תהלי .הכנסת השות  .במאמ #מרוכז שהתנהל בשנה האחרונה הגענו להסכמות ולמכתב עליו חתמנו
באישור ההנהלה הכלכלית .ברכות למוטי ברנדס על תהלי .העבודה מול הקולגות בבנק.
שבת שלו  ,דודי דורו
___________________________________________________________________________

פינוי מחס

מי מכיר מי יודע? עדכו מענ הבגד

שלו לכול ,
בהמש .לעדכו שהועבר לפני כחודש בד
מזכירות ,ברצוני לעדכ שבתארי 4/11/12 .יפונה
המחס שנמצא מול משק החי ,מצדו השני של
הכביש ההיקפי )סמו .לגדר הקיבו #בסיבוב הכביש
ליד הרפת( .המחס שימש בעבר את ענ השכרת
דירות ויש בו ציוד ביתי מסוגי שוני .
כל מי שעדיי לא לקח את הציוד שלו מהמחס
מתבקש ליצור איתי קשר בהקד .
ביו ראשו  4/11/12המחס יפונה .ציוד יש ובלוי
ייזרק ,ציוד אחר ייתר לנזקקי .
תודה על שיתו הפעולה
לימור לבנה

שלו לכול ,
בהמש .לפרסו מהחודש שעבר ,תחל בשבוע
הבא מסירת בגדי לא מסומני במחס הבגדי
במועדי הבאי :
יו רביעי  31/10/12בי השעות 16:30 17:30
10:00
יו שישי  2/11/12בי השעות 10:00 14:00
יו שבת  3/11/12בי השעות 13:00 14:00
הבגדי יחויבו לפי תערי כביסה רגילה.
בגדי לא מסומני שיישארו ללא דורש ייתרמו
לצדקה.
הנכ מוזמני ,
תמר סטולר בל
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כיכר הכניסה לקיבו#
תוכנית הגינו לכיכר הכניסה לקיבו #נתלתה על לוח המודעות בחדר האוכל.
התוכנית הוכנה על ידי שגיא הוניג ,והיא לוותה ואושרה על ידי וועדת תכנו .
אנו מברכי את שגיא על הנכונות והאכפתיות ובעיקר על כישרו רב שהפגי בהפיכת הכיכר לגינה
מתוכננת .מצור הסבר שכתב שגיא על הרציונאל שעומד מאחורי התוכנית.
ברכות ויישר כוח!
שוקי רייזל – בש ועדת תכנו

כיכר המייסדי

כיכר התל הארו.

כיכר הכניסה לקיבו #התרחבה בשנה האחרונה ,בעקבות זה נוצר צור .בתכנו מחודש שישלב בי החלק
היש לתוספת החדשה .את התכנו המחודש רציתי להקדיש לדור החלוצי " ,וותיקי יד מרדכי" ,ממנו אנו
נפרדי בצער בשני האחרונות.
תכנו הכיכר מספר את "אגדת התל הארו .".סיפור שסופר לאור .השני על ידי וותיקי הקיבו #שמקו
מושב הראשו באר #ישראל היה מצפה הי על יד נתניה .חברי הקיבו #רצו לרדת לדרו האר #בכדי
שיוכלו לפתוח תל ארו .בנגב ולהיות חקלאי וחלוצי כמתבקש באות ימי .
התכנו מחולק לשלושה חלקי :
האחד הכיכר הישנה והירוקה בה צמחיה המסמלת את הקיבו #כיו  ,ירוק חי ופורח.
החלק השני – )של הכיכר( מסמל את אדמת הטרשי בנגב כפי שהייתה בתחילת הדר ..חלק זה מיוצג על
ידי משטחי של אבני כורכר קטנות ומשטחי של חלוקי נחל לבני  ,המשבצי בתוכ סלעי כורכר
גדולי וג סלעי נחל גדולי  .סביב יישתלו בצלי חצבי שיפרחו בסו הקי #ויסמנו את תחילת הסתיו.
בשולי חלק זה של הכיכר תהיה ג חלקה ירוקה של צמחייה מקומית ע צמחי שהיו פה מאז ומתמיד
כגו הרדו  ,צבר ,נר הלילה ,חבצלת החו  ,חצב ועוד.
החלק השלישי הוא התל הארו .שמתחיל במחרשה ישנה הפולחת את אדמת הטרשי ולבסו מפריחה
את השממה ויוצרת כיכר ירוקה המסמלת את הקיבו #היו  .פס התל ייוצג על ידי שברי חרס בצבעי
אדמה שידמו את החריש .לאור .התל תוצב תאורת ג שתאיר ותבליט אותו בשעות החשכה.
מכונית שתעבור ותקי את הכיכר תלווה באמצעות התל הארו .מאדמת הטרשי ועד לכיכר הירוקה
ובכ .יוכלו הנוסעי לחוות את סיפור הכיכר תו .כדי נסיעה סביבה.
שגיא הוניג – הנדסאי נו
___________________________________________________________________________
לכל צוותי החגים התורמים מזמנם,
תודה רבה וברכה חמה מכולם.
כמה טוב שהסכמתם להיות בצוות
חג,
כמה יפה היה וממש נחמד.
הבאתם ציוד ,בניתם תכנית והיה
גם כיבוד,
חברים  ,אורחים ותושבים נהנו
ושאבו עידוד.
כל הכבוד על ההשקעה,
נשארה רק בעיה אחת כאובה,

מי מחזיר את הציוד למחסן
ומשאיר מקום נקי ומאורגן?
ציוד יקר עומד בגשם ובשמש החמה,
חלקו "נעלם" וחלקו סתם "נגנב"
,איזו בושה,
חבל שהמאמץ והמרץ של הכנת
המסיבה
לא ממשיך עוד קצת לטובת ההחזרה.
על זו המקאמה חתום בתמימות
הפראייר התורן מועדת התרבות.
כתב :דוד שני

תודה לצפריר ניר
תודה על פעילותו הברוכה של צפריר ניר בקרב דיירי בית הבריאות .התנדבותו
התורמת בתחום הצילום וההקרנה מסבה לנו הנאה ומעשירה את ימינו.
כן ירבו כמותו – מוזמנים מתנדבים בכל תחום!
תודה רבה ,כוכבה נרקיס

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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