קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1258
22.8.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר................

משפחות חדשות...
חמו
נבון
סנקר
קולטונוף

.......................................................................................

ישיבת מזכירות פתוחה
לחברים שלום,
ביום א'  8/52בשעה ( 82:00בחדר הישיבות) ,תתקיים ישיבת מזכירות פתוחה בה יוצג המכרז להתקשרות
עם חברת סלולר .בישיבה יוצגו תהליכי העבודה ,ההצעות שהתקבלו והמלצות הצוות .החברים מוזמנים
לקחת חלק בישיבה זו.
מסר שאולי סנקר

_________________________________________________________________________________________

תיקון טעות מדף המזכירות הקודם ()88/1 - 81.2.88
עלות המופע המרכזי – מתוך דיון המזכירות בנושא חג הקיבוץ.
בדף המזכירות הקודם פורסם כי עלות המופע המרכזי הינה  .₪ 800,000בפרסום זה נפלה טעות היות
ותקציב המופע עצמו הינה  ₪ 8/0,000ויתרת הסכום הינה עבור פרויקטים נוספים במהלך אירועי שנות ה-
.10
מסר שאולי סנקר

_________________________________________________________________________________________

עדכון מישיבת צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה 825258088
נכחו בדיון :צלילה דגן ,גדי רינת ,הגר וינר ,מרים דרור ,קוצי וייל ,גלעד בארי ,אלון דגן ,ישראל מידן,
איילון פרידמן ,צבי מירב ,משה סוקר ,עמי וולקוביץ ,שאולי סנקר.
נושא א' :דיון בשינויים נדרשים בתב"ע בעקבות הקלות ליישובי עוטף עזה
השתתף בדיון :יורם בר סיני ,אדריכל משרד א.ב .תכנון.
רקע:
בהמשך לפגישות עבודה בנושא התב"ע הציג יורם את ההקלות שניתנו ליישובי עוטף עזה בכל הקשור
לתמ"א  .8/על פי הקלות אלו ניתן יהיה להגדיל את גודל המגרשים שיתווספו בעתיד (הכוונה מחוץ לשטח
גדר הקיבוץ כיום) .יורם הדגיש כי ברמה העקרונית התב"ע כפי שגובשה עד כה מוכנה להגשה תוך זמן
קצר .חברי הצוות נדרשו להחליט בין  8אפשרויות:
א .השארת שטח המגרשים בהתאם להחלטות הקיבוץ עד היום (כ  000 -מ"ר).
ב .הגדלה של חלק קטן מן המגרשים ל  100 -או  /00מ"ר.
ג .הגדלה של כלל המגרשים המתוכננים להוספה לגודל של  /00או  100מ"ר.
עיקרי הדברים שעלו בדיון:
א .להגדלת המגרשים ישנה חשיבות בשיווק המגרשים בעתיד (טווח של  8/ – 80שנים) במיוחד לאור
העובדה שקיבוצים אחרים הגדילו את השטחים.
ב .בדיון זה כבר הכריע הקיבוץ לפני כמה שנים לשמור על שטח המגרשים כנהוג כיום.
ג .ניתן יהיה לשנות בעתיד אם נדרש לכך את שטחי המגרשים ,אך דבר זה יהיה כרוך בשינוי תב"ע.
ד .כל עיכוב בהגשת התב"ע ואישורה ,דבר שממילא לוקח זמן רב ,יעכב גם את הליך רישום
המגרשים כשנגיע לכך.
הוחלט כי התב"ע תוגש ללא שינוי .משך הזמן להגשת התב"ע  8-8חודשים .עדכון יועבר עם הגשתה.
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נושא ב' :לוחות זמנים להמשך תהליך השיוך.
הוצגו גאנט להתקדמות בנושא השיוך .לבקשת חברי הצוות ישלחו לוחות הזמנים כקובץ על מנת שניתן
יהיה לבחון אותם ביתר קפידה .עם אישורם על ידי חברי הצוות יפורסמו לוחות הזמנים המשוערים
לחברים עם הסבר מפורט לגביהם.
נושא ג' :בחינת יעוץ מקצועי בענייני השיוך.
הוצגה האפשרות לפנות לחברות  5בעלי מקצוע בתחומים ספציפיים שיכולים לקדם את הליך השיוך .חברי
הצוות הוזמנו להצטרף לפגישות אלו .מצד אחד נראה כי הייעוץ של משרד עו"ד שלמה כהן טוב ומספק,
וממילא חלק מן התהליך כבר עברנו לבדנו ,מצד שני על מנת לקצר את לוחות הזמנים ולהימנע ככל שניתן
מטעויות יש לשקול בכובד ראש יעוץ חיצוני .סוכם כי בחודש הקרוב תיבחן אפשרות ויתקיימו פגישות עם
אנשי מקצוע בתחום וכי הנושא יובא שוב לדיון בצוות.
מסר שאולי סנקר
__________________________________________________________________________

מספיחי מבצע "עופרת יצוקה" (דצמבר ) 8002
בתום מבצע "עופרת יצוקה" נתבע מס רכוש על ידינו בגין נזקים עקיפים .הסכום שנקבע על ידם כפיצוי
לנזקים עקיפים בפרדס ובמטע היה  8/0אלף  ₪ב"מסלול ירוק" .ההנהלה הפעילה מאותה תקופה החליטה
לערער על הסכום בפני ועדת ערר שהוקמה ע"י המדינה .התהליך הסתיים לפני כחודש – קרוב ל  /שנים
(!!!) מסיום המבצע .התוצאה :הערעור התקבל ונפסק לנו סכום של  190אלף  ₪ולאחר ניכוי שכר טרחת
עורכי דין הועברו לפני שבוע לחשבון הקבוץ  /89אלף .₪
למען הזהירות נדווח כי מס רכוש בודק אפשרות וייתכנות לערער על פסק הערר אך לדעת עורכי הדין
שלנו (משרד תובל – קול) הסבירות שערעורם יתקבל ,אם יוגש ,נמוכה.
עיקר נטל ההוכחות הועמס על כתפיו של חברנו יענקלה מורדיש שנחקר ארוכות ובעדותו ואמינותו
הצליח לשכנע את ועדת הערר ולקעקע את טענות באי הכוח של מס רכוש .עדותו הייתה הסיבה המרכזית
להצלחת הערעור .יישר כוח!!!
מסר מוטי ברנדס

________________________________________________________________________________________

סיכום מכרז לניהול תחום הקליטה ביד מרדכי
התקיים מכרז לבחירת מנהל תחום קליטה והרחבה דמוגרפית ביד מרדכי (במכרז ישבו שאולי סנקר ,אלון
דגן והחברים משה סוקר והגר וינר) .לתפקיד נבחרה דודי ענבר שתחל את החפיפה במהלך חודש ספטמבר.
דודי מביאה עמה המון ניסיון ואנו מאחלים לה הצלחה רבה .בהזדמנות זו נודה שוב לאופיר לבנה שהוביל
את תהליכי הקליטה עד כה ועוזר בכל שנדרש גם היום ונאחל לו החלמה מהירה.
מסר אלון דגן

________________________________________________________________________________________

לשגיא ישראלי
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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חביירים חדשים למשק – משפחת חמו
חביירים :עופר ושי.
מוסדניקים :תודה לאל אין עדיין..
משק חי :שבי  -כלב הבית של הגיל הרך ,אוהב לאכול הכול ולנבוח על אופניים .הדגים של ניתאי :אפרים,
יהודית ושאולי.
גיל הרך :ניתאי עולה בגאווה רבה לגן "חורש" .
שחף הולך להיות הכוכב הבא של גנון "שחף"
"הכשרה" :עופר ,בת יד מרדכי ושי ממגדל העמק .נפגשו בארצות הברית ואחר כך שוב בחתונה של חברים
משותפים.
ענפים :עופר – אחות בפגיה ב "סורוקה"  .שי  -סיים לימודי הנדסאות חשמל ועובד כחשמלאי.
קומונה :שי ועופר-מה שיש בארון ...חוסכים לקראת המשכנתא..
הבנים :בני דודים  +חמש במאה.
כל בו :בעיקר במגה בול .השלמות במרכול.
חדר אוכל :רק בשישי בערב.
ערב :בבית או אצל הסבים.
למה עלינו על הקרקע:
עופר התגעגעה הביתה ושי הסכים לנסות .היום הוא מודה שהאנשים בדרום הרבה יותר נחמדים מאשר בצפון.
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חביירים חדשים למשק – משפחת נבון
חביירים :עידו ונועם
מוסדניקים :אין עדיין..
גיל הרך :זיו בגן "חורש" .
מעין עולה לכיתה א' וההתרגשות בשיאה.
"הכשרה" :נועם בת יד מרדכי ועידו בן נווה אילן (המושב הידוע שמצלמים בו את "האח הגדול").
ענפים :נועם – ענף המזון יד מרדכי .עידו  -מד"א מרחב לכיש.
קומונה :מדים ,כל השאר תשפטו בעצמכם...
כל בו :מרכול  +כל סופר אפשרי שיהיה איזון.
חדר אוכל :עידו אוהב לבשל אז שיש זמן עושים ארוחות שחיתות...
למה עלינו על הקרקע?
מאד אוהבים את החברה  ,התרבות המרחבים ואת הקרבה למשפחה המורחבת וכמובן לגדל את הילדים זה רק
בקיבוץ ורק ביד מרדכי.
מאחלים שנה טובה ומתוקה לכולם.
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חביירים חדשים למשק – משפחת סנקר
חביירים :שאולי ( )81ועינב ()88
גיל הרך :גור ()8.0
טרום גיל הרך :אּוריה ()0.8
משק חי :ציאלה ( )/חתולה עם נפש של נערה מתבגרת ,גורו ( )0חתול מינוס  8נשמות וג'ק ( )8כלב בן-
כלב.
"הכשרה" :שאולי נולד ,גדל ושרד במושב נהורה שע"י קריית גת ,עינב (לבית הלפרין) בינתיים השתתפה
בניסוי הלינה המשותפת ביד מרדכי (ונהנתה!) ,הכרנו בשידך של השדכנית הנודעת סמדר שני באפריל
 8000ובאנו לגור בקיבוץ בנובמבר .8080
ענפים :שאולי -פועל שחור בקיבוץ.
עינב – מעצבת פנים ,כרגע בחופשת לידה.
קומונה :כל מה שמעניין ויפה ,במחיר שווה ועומד בסטנדרטים של עינב עם עדיפות ליד-שנייה.
כל בו :אחד הסופרים באשקלון ,השלמות בניצת הדובדבן וסתימת חורים במרכול כמובן..
חדר אוכל :במהלך השבוע ארוחות משותפות במתחם עם השכנוֹת לבית ורניק ,שישי חדר-אוכל או
מסעדת הבית המעולה של סבתא רותי ובשבת ע"פ המסורת הישנה והטובה אצל הסבים.
למה עלינו על הקרקע:
שאולי רצה ,עינב התרצתה והננו כאן!
ועם זאת חיפשנו מקום קרוב למשפחה ,שירגיש בית עם אהבה ואיכות חיים ,עם חום וירוק ,אדמה וטבע
ובעל שורשים והיסטוריה...
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חביירים חדשים למשק – משפחת קולטנוף
חביירים :אהרון ( )89ליזה ()81
מוסדניקים :אופק ( )88שירה ()88
הגיל הרך :יעל ()/
הכשרה :אהרון גדל בעכו ,ליזה גדלה בקרית מוצקין.
הכרנו דרך חבר משותף שאילץ אותי להכיר את אהרון בתירוץ שהוא בחור מיוחד ואכן הוא צדק.
עברנו לדרום ב( 8008-מי שמחכים מדרים  -ד.בן גוריון)
ענפים :אהרון עובד בנמל אשדוד
ליזה הנה"ח כל בו לחקלאי נתיב העשרה
קומונה :אהרון :בעיקר טי שרט לבנה רצוי בלי קישקושים (לא אוהב להיכנס לחניות בגדים)
ליזה :שמלות וכל מה שמחמיא ונוח
אופק :ביגוד ספורטיבי ומותג אדידס
שירה :פוקס ,אדידס...
יעל :מה שאימא קונה בעיקר ורוד.
כל בו :קניה מרוכזת ביינות ביתן אשקלון וקניה יומית בכל בו.
חדר אוכל :ארוחות משפחתיות בבית ,לעיתים בחדר אוכל וכשמתגעגעים לאוכל של הסבתות נוסעים
לסוף שבוע בצפון.
למה עלינו על הקרקע:
תמיד חיפשנו מקום עם אוירה קיבוצית לגור ולגדל את הילדים שלנו ,אחרי היכרות עם נופי הדרום.
מצאנו כאן שלווה ,שקט ,מסגרות תומכות לילדים ,מרחבים ,ירוק ,משמעות ,חמימות ,רמת חיים מושלמת
לגדל את הילדים ,מה יכול להיות יותר טוב?!
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