קיבוץ יד מרדכי

ד.נ .חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 18/08/11

משתתפים :דודי דורון ,אופיר לבנה ,שי ציון ,מוטי ברנדס , ,יריב קלרמן  ,גדי רינת ,איתמר דגני  ,שמעון כורם ,צבי
מירב וערן שטרנברג.
חסרים :יונתן מן ,צביה סגל ,גלעד בארי ושפרה שכטר.
מוזמנים :אוהד עובד ,דני שויער ,וחברי הדירקטוריון )אמיר דבורה ,קוצי וויל ,חגי מן ודודי עינבר(.

סדר יום:
 .1אישור הפרוטוקולים מהתאריכים . 19/07/11 , 30/06/11
 .2חלופות להמשך פעילות שרותי האבקה.
 .3שונות.

דיון:
 .1ההנהלה מברכת את החברים החדשים שנבחרו להנהלה :ערן שטרנברג ,איתמר דגני ויונתן מן.
ההנהלה הכלכלית מודה לישראל מידן שמסיים כהונה רבת שנים בהנהלה ,על התרומה בדיונים
ובהחלטות ההנהלה.
 .2באין הערות אושרו הפרוטוקולים מיום  30/06/11ומיום . 19/07/11
 ) .3לא לפרסום(.

 .4שונות:
א( דווח להנהלה על הקמת צוות לבחינת היחסים העסקיים עם שטראוס יד מרדכי,
חברי הצוות :דודי דורון ,יריב קלרמן ,מוטי ברנדס ,אברי דביר ,חגי מן ,ישראל מידן,
גדי רינת ואיתמר דגני .מוזמנים בהתאם לצורך ניצן ישראלי ואיתן ציון .מטרת
הצוות ללמוד את ועל החברה ואת מערכות היחסים הכוללות בין הבעלים לחברה .
להכין דיון נרחב להנהלה הכלכלית.
ב( אנטנות סלקום ופלפון -לשתי החברות ממוקמות אנטנות בישוב ,לסלקום מתחת
לאסם ולפלפון בצמוד לכביש החדש לביה"ס .בשנת  2007הוגשה בקשה לחברות
להוציא את האנטנות מגבול היישוב בעקבות פניות חברים על סיכוני קרינה .החלופה
למיקום תורן חדש באזור מבנה מקורות )בסמוך למט"ש( .הועדה המקומית אישרה
את המיקום בתנאי ששתי האנטנות )סלקום ופלפון( יוקמו על תורן אחד .סלקום
בהסכמת פלפון החלה בהליך של קבלת היתר בניה  .ההיתר התקבל בימים אלו .
בפנייתי לפלפון על קבלת ההיתר הודיע פלפון שאין בכוונתה להעביר את האנטנה.
ההסכם עם פלפון מסתיים בשנת  . 2014נשלח מכתב מעו"ד הקיבוץ על כך שבמידה
ופלפון תתנגד להעברת האנטנה לתורן החדש ,קיבוץ יד מרדכי לא יחדש את ההסכם
עם פלפון ,ולא יאשר לפלפון העמדת אנטנה בשטחי הקיבוץ.

ג( שטראוס יד מרדכי הביעה את רצונה לשדרג ולהשקיע במבנה משרדים חדש לחברה,
ניתנה הסכמה למהלך ,התנאים יהיו דומים לתנאים בהם נבנה מחסן השמן.
שטראוס תממן את המבנה וההחזר יהיה כנגד שכ"ד .הפרטים עדיין אינם סגורים
כמו גם התוכניות ,עלות ההשקעה והמיקום .
ד( פארק ארז -בתחום שטחי יד מרדכי בין כביש  4לכביש  34מוקם פארק ארז ,מתברר
שהתוכניות מסתובבות כבר כ 6 -שנים .בשבוע האחרון הגשנו התנגדות לתוכנית ע"י
עו"ד חגי שבתאי ,ההתנגדות על שטח חקלאי המעובד שנים ע"י הגד"ש ובתוכניות
מופיע כיער לנטיעה.
ה( משרד עו"ד דוד גילת וקנולר -דודי ומוטי הביעו את אי שביעות הרצון מהשירותים
המתקבלים ע"י המשרד ,והוחלט להחליף משרד עו"ד .בהסכמה עם דוד גילת
הפסקת קבלת השירותים תהיה ביום  , 01/11/11אנחנו נפגשים עם משרדים ידועים
בתחום פעילות קיבוצית ,וחוות הדעת והמלצה להתקשרות עם משרד חדש תוגש
להנהלה.

רשם :דודי דורון.

