קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1251
28.6.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר.......................................................................................................

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום2/3631/ :
 .1הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את עמוס צוק לתפקיד מרכז משק ,כפי שהוצג בשיחת
הקיבוץ מיום .113631/
תמכו ,81 :התנגדו ,4 :נמנעו ./ :ההצעה אושרה.
ספרו:
רחל שטרנברג ושלומית רייזל.
ניהול קלפי:
רחל שטרנברג ,שלומית רייזל ,לינדה כשר ,ישראל ברוך ,טובה פרידמן.
_________________________________________________________________________________________

עדכונים ממנהל הקהילה
שעות פעילות הבריכה
א .החל מיום א' הקרוב  ,/..6.2.1/תיפתח הבריכה בשעות  1-1.בבוקר (במקום  7-8כפי שהיה עד כה).
ב .החל מיום ה'  4.7.1/ובמהלך יולי-אוגוסט בימים ב' ו-ה' יהיו ילדי חברת הילדים בבריכה בשעות
 . 1.-1לתשומת לב השחיינים.
השקיית דשאים ונוי
אנו נמצאים בחריגה בשימוש במים לצרכי הנוי .החריגה נובעת כתוצאה מתחילת ההשקיה שהוקדמה
השנה בגלל הפסקה מוקדמת של הגשמים .נא לדווח לאנשי הנוי על דליפות ופיצוצים במערכת ההשקיה
ולשמור על משטר מים נכון.
מסר איתן ציון
_________________________________________________________________________________________

עדכון מצוות צ"חי בנושא כיבוי אש
היוזמה לפגישה באה מצד איתן ציון מנהל הקהילה בעקבות אירוע השריפה ליד הרפת לפני מספר
שבועות .הפגישה נערכה ביום רביעי  26ליוני  .2.1/נכחו בנוסף לאיתן ציון נציגי צוות צח"י – אברמי
אבני ,משה סוקר ,עמי וולקוביץ ועמוס קלרמן.
רקע "היסטורי":
במסגרת צוותי החרום בקבוץ הוקם גם צוות כיבוי אש הכולל את דני כרמי (ראש צוות) ,גבי קורן ,איתן
מורדיש וערן שטרנברג .הצוות אמור היה לתפעל בעת הצורך עגלת כבוי אש נגררת (אותה קיבלנו
מהמועצה האזורית) וציוד כיבוי נוסף כמו צינורות בד ,זרנוקים ומטפים .בפועל נגרר הכבוי נמצא לא כשיר
להפעלה וציוד העזר לכבוי לא נרכש עדיין כך שצוות הכבוי לא יכול לפעול למילוי תפקידו כאשר יידרש
לכך.
חשוב לציין שנושא כבוי האש עלה ונדון במסגרת צ"חי אחרי השריפה הגדולה בכרמל ואף נכתב נוהל
חירום מפורט ומקיף עבור קיבוץ יד-מרדכי ע"י עמי וולקוביץ .כמו כן הועלו אז הצעות להכשרת צוות
הכבוי ע"י גורמים מקצועיים וכן צירוף צוות "כבאים צעירים" של נערי מוסד שיקמה שיעברו גם הם
הכשרה מתאימה.
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בפגישה הועלו מספר הצעות במטרה לשנות את מצב חוסר המוכנות שבו אנו מצויים היום .הוברר
שחוסר המוכנות אינו נובע מבעיה תקציבית אלא מתפיסה ארגונית שגויה שלנו.
לסיכום עלו ההצעות הבאות:


מינוי חבר שיקבל אחריות על כבוי האש בקיבוץ .המינוי באחריות מנהל הקהילה והאחראי שיבחר
יהיה כפוף לו בהתארגנות ותקציבים .השמת דגש על מניעת שריפות ,הכשרת צוותים ,בניית גרור כבוי
אש.



השלמת רכישת ציוד והעמדת עמדות הג"ס שכונתיות .הנושא נמצא כבר בטיפול ע"י לימור לבנה
בסיוע של אברמי אבני ויושלם בשבועות הקרובים.



רכישת ציוד כבוי ראשוני (מתקציב הקהילה) עבור צוות הכבוי ע"פ רשימה שהוכנה ע"י דני כרמי
ואברמי אבני.



מתן הכשרה לצוות כבוי אש של צח"י וצירוף תגבורת של נערי "שיקמה" שיעברו גם הם הכשרה
מתאימה.
רשם עמוס קלרמן

_________________________________________________________________________________________

דו"ח מהנהלת הקהילה מיום  2/3.632.1/ו .163.632.1/
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,שאולי סנקר ,איתן ציון.
נושאים לסדר יום:
 .1טיפול באשפה גושית ופינוי גזם
 .2עדכון לגבי חורשת הבנים
 ./טיפול זמני במתחם חופים הישן
 .4טיפול בחניית המוסד הישנה
נושא א' – טיפול באשפה גושית ופנוי גזם:
השתתפו בדיון עידו מן ולימור לבנה.
רקע:
בעקבות השריפה שארעה בחודש האחרון הוחלט לבצע בדיקה לכל נושא הטיפול באשפה גושית (מקררים,
רהיטים וכדומה )..ובגזם .נושא פינוי האשפה הגושית נמצא באחריות המועצה האזורית בפיקוח של לימור
לבנה ,ונושא הגזם בפיקוחו של עידו מן.
בשנים האחרונות נוצר מצב בו עודפי אשפה בקיבוץ מרוכזים בנקודה אחת וכך נוצרים מפגעים סביבתיים
ללא פיקוח .בניגוד לשנים עברו ישנה הקפדה והתייחסות מצד הרשויות במדינה לכל נושא פינוי האשפה
והטמנתה מתוך כוונה להימנע מפגיעה באיכות הסביבה .קנסות כבדים מוטלים במידה וישנה עבירה על
החוקים בנושא .מאחר ופינוי פסולת במדינה הינו יקר מאוד ,ישנן המון עבירות על החוק של בעלי עניין
ששופכים פסולת בכל מקום ללא אישור ,כך שכל ריכוז פסולת בקיבוץ מהווה מוקד משיכה למשליכי
פסולת לא חוקית.
נקודות עיקריות שעלו בדיון:
א .האם ניתן לעשות נקודות ריכוז אשפה או להסתפק בנקודות השכונתיות.
ב .אי עמידת המועצה באחריות לטיפול בפסולת בגין המיסים המשולמים לה.
ג .משמעויות של הקמת אתר פסולת מרכזי – עלויות כספיות גבוהות מאוד ופרוצדורה ארוכה.
סיכום:
 .1אתר הפסולת ליד אולם הכנסים יפונה בהקדם.
 .2נקודות האשפה הקיימות יעברו שדרוג גם בעזרת כספי מועצה ויקלטו אשפה ביתית ,אשפה
גושית וגזם .האסוף יתבצע מנקודות אלו בלבד.
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 ./לא יוקם אתר אשפה מרכזי בקבוץ מאחר והדבר כרוך בהוצאה כספית ניכרת ובתהליך ארוך
ומסובך.
 .4יש לשפר הוצאת הגזם על מנת שלא ליצור עודפים בתחומי הקבוץ.
 .5במקרים מיוחדים של פסולת גושית רבה מתבקשים החברים ליצור קשר עם לימור לבנה לתאום
מיוחד.
נושא ב' – עדכון לגבי חורשת הבנים:
בהמשך להחלטת הנהלת קהילה (כפי שפורסמה בדף מזכירות  1218בתאריך  )1.3.132.1/הועבר עדכון
לגבי פרוק המתקנים בשבוע שעבר.
נושא ג' – טיפול זמני במתחם חופים:
בעתיד הקרוב נדרש לקבל החלטה בשיתוף ועדת תכנון לגבי עתידו של מתחם חופים הישן .למתחם
פוטנציאל רב ,אך נדרשת השקעה כספית גדולה וחשיבה לגבי ייעודו .מאז שעבר ביה"ס חופים מהמתחם
ישנם מספר בנינים פרוצים אשר חלונותיהם מנופצים והדבר מהווה מפגע סביבתי ובטיחותי.
לאחר דיון הוחלט כי שני הבניינים העומדים פרוצים יעברו ניקיון ,יסודרו ויאטמו עד שתתקבל החלטה
בעניינם.
נושא ד' – טיפול בחניית המוסד הישנה:
בשיחה שהתקיימה עם תושבי שכונת נווה שקמה בנושאים שונים עלה נושא העומס על החניה כמפגע
בטיחותי במיוחד באירועים של ימי הורים ,מסיבות וכיו"ב .בדיון עלה מספר הצעות לפתרון הבעיה ולאור
הצורך לבצע תכנון של המתחם מחדש הוחלט כי הנושא יועבר לטיפולה של ועדת תכנון.
רשם :איתן ציון
__________________________________________________________________________

תעריפי חשמל ולוח שעות לקיץ ( 2.1/יולי – אוגוסט):
תחום

שעות בימים א'-ה'

שעות בערבי שבת וחג

שעות שבת וחג

תעריף כולל מע"מ

פסגה

10:11-11:11

_____

_____

 143351אג'
לקווט"ש

גבע

11:11-10311

_____

_____

 44352אג'
לקווט"ש

21:11 -10:11
שפל

10:11 – 21:11

25:11 – 11:11

25:11 – 11:11

 55314אג'
לקווט"ש

אני רוצה להזכיר לקוראים את הטבלה כי היא בנויה על העיקרון של יממה המתחילה ב ..:.. -ומסתיימת
ב . 24:.. -כמו כן יש לקחת בחשבון שהתעריף כולל מע"מ בשיעור .11%
כל המנויים ,גם אם לא מחוברים לתעו"ז ,יחויבו ( ₪ 16.15כולל מע"מ) בחודש כהוצאה קבועה לאחזקת
מערכת לפי התקנות.
מנויים המחויבים לפי תעריף קבוע דירתי יחויבו  6/.76אג'3קווט"ש (כולל מע"מ) בלי קשר לשעות
השימוש.
בברכה
מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________
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רישוי וביטוח – רכב דו גלגלי – תזכורת
בתאריך  /1.5.2.1/פרסמנו הודעה לציבור בדף מזכירות מס'  1247בדבר החובה לרישוי ולביטוח כל כלי
רכב דו גלגלי הנע בשבילי הקבוץ .בהודעה התבקשו כל בעלי הרכב הדו גלגלי להציג אישורי קיום ביטוח
ורישיון רכב עד .1.7.2.1/
נכון למועד כתיבת הודעה זו – עדין לא התקבלו אצל שרון בגזברות מסמכים כאלה .אנו מבקשים להקדים
ולהעביר מידית את צילומי המסמכים לשרון ולא לחכות לרגע האחרון.
צוות ביטוח יד מרדכי
__________________________________________________________________________

מבצע תודה אחרי מבצע תינוק...
שבוע אחרי ואנחנו יוצאים למבצע קשה יותר אפילו  :אנחנו רוצים להעביר את תודתנו והערכתנו לכל
אלה שעזרו וטרחו בלי לשכוח אף אחד.

תודה גדולה...
לענת רייס על איסוף החומרים והעברתם לתקשורת  ,העזרה בתחקירים ואיתור התינוקות .
לורד בר סמך על הכנת הטקס בפתיחה ואיסוף חומרים לתקשורת.
לאילן מאירי על הכנת נתיב מסע האופניים.
לעידו מן על הכנת נתיב מסע האופניים והובלתו ועל הנגינה והשירה בקומזיץ.
לעמי וולקוביץ על העזרה בהכנת מסע האופניים והליווי הביטחוני והבטיחותי של האירוע.
למיכה רגב על העזרה בהכנות למסע אופניים ולערן שטרנברג על ליווי מסע האופניים.
לעידו נבון על הליווי הרפואי.
ליואל שטרנברג וצפריר ניר על התיעוד בשטח.
לסיון ורניק שדאגה שלא נהייה רעבים ולדליה בן חיים על העזרה בקומזיץ.
למתן סגל על הפקת הקומזיץ וההגברה בפתיחה ובסיום.
לשלוית קראוס ,גי ארדנינג ואורי לבנה על העזרה בפרסום בבית.
לאיתן ציון ,אלון דגן  ,שי ציון ,משה הקל ושאולי סנקר על הליווי המקצועי.
למועצה אזורית חוף אשקלון ולצוות חגיגות ה  7. -לקיבוץ על שיתוף הפעולה.
תודה גם לכל אלה שלא יכלו להגיע וטרחו להתקשר ולהתנצל על כך.
ותודה כפולה ומכופלת לתינוקות שהסכימו שוב לצאת ממיטותיהם ולבוא בשעת לילה לצעוד באותה
הדרך ולספר לילדיהם ונכדיהם ולכל השאר את סיפורם .ובתוכם תודה מיוחדת לדובי שטרנברג ,נעמי כהן,
שלומית רייזל ,נירה אלקין ונורית לבנה שניאותו להפוך לשחקנים ליום אחד ולא הותשו מכל התחקירים,
הראיונות וזוויות הצילום .תודה גם לשמואל מנה ודודי ענבר על דבריהם בקומזיץ .
להתראות בשמחות!
מסרה ענת פייס מנהלת ענף התיירות
_________________________________________________________________________________________

הודעה לבנים המשתחררים
מיד בתום השירות הצבאי בנים (ובנות) אשר נשארים בקיבוץ עוברים לעצמאות כלכלית .מספרי התקציב
האישי של אותם הבנים – מתבטלים עם סיום השירות .ההקלון הנושא את מספר התקציב של הבן החייל
לא ניתן להשתמש בו יותר בתום השירות הצבאי .בנים אשר בתיאום עם הוריהם לוקחים רכב על חשבון
ההורים ישתמשו בהקלון ההורים.
בנים (בין אם גרים אצל הוריהם ובין אם משכירים דירה) הרוצים שיחייבו אותם ולא את הוריהם בשימוש
ברכבי הקיבוץ ,חייבים לגשת לזהבה קלרמן עם כרטיס אשראי (ישראכרט) ולקבל מספר חדש שיותאם
להקלון ששימש אותם בהיותם חיילים.
מהנהלת חשבונות
_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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