קיבו יד מרדכי

ד.נ .חו אשקלו 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיו .23/01/12
משתתפי :דודי דורו ,שי ציו ,מוטי ברנדס , ,יריב קלרמ  ,איתמר דגני  ,צבי מירב ,ער שטרנברג  ,אופיר לבנה,
גלעד בארי ,שמעו כור ,יונת מ ,ושפרה שכטר.
חסרי :גדי רינת  ,צביה סגל.
מוזמני :רוני חיימובי מסלקו.
נציגי חותמי הפניה :מיכל ארדנינג ,מרי כור.

סדר יו:
 .1אישור פרוטוקול מיו . 05/01/12
 .2דיו בעקבות דחיית שיחת הקיבו להמלצת ההנהלה הכלכלית להכנסת שות" לשרותי האבקה.
 .3ערעור שמעו כור וחברי להעתקת תור סלקו ממקומו הנוכחי.
 .4שונות.

דיו:
 .1באי הערות אושר הפרוטוקול מיו . 05/01/12
 .2לאחר תוצאות הצבעת חברי הקיבו בקלפי נגד הכנסת שות" ,לא ברור הכיוו להמש ,%ההצבעה
התנגדה להכנסת שות" ,ההנהלה הכלכלית בדיוניה במהל %השנה האחרונה המליצה לסגור את
מחלקת ההדברה המשולבת במידה ולא הימצא שות" משקיע .לא כ %הוב ע"י חלק מהמתנגדי.
הכוונה ביו חמישי הקרוב לקיי דיו בהנהלה הכלכלית ,על מנת להציג את המשמעויות להמש%
הדר %של החברה .
 .3העתקת אנטנת סלקו :בשנת  2006לאחר חשש חלק מהחברי לקרינה מהאנטנות שהוקמו בקיבו,
אנטנת סלקו בצמוד לאס ,ואנטנת פלפו באזור מגרש הכדורגל ,נבדקה הקרינה ע"י חברה
אוביקטיבית ויתברר שאי ממש לחשש ,והקרינה מהאנטנות חלשה ואינה מסכנת את התושבי  .על
א" תוצאות הבדיקה נאותה חברת סלקו על חשבונה ,להעתיק את האנטנה מגבולות הקיבו .אותר
מיקו חדש בצמוד למט"ש ,אשר מרחיק את האנטנות ונות מענה טוב יותר לכל אזור הקיבו
מבחינת הקליטה) .ידוע שהקרינה המסוכנת הינה מהמכשיר עצמו והקרינה נחלשת כאשר הקליטה
טובה יותר( .הסיכו ע סלקו ,שהיא מקימה את התור על חשבונה ועל התור החדש יותקנו שתי
האנטנות של סלקו ושל פלאפו .בישיבת ההנהלה הכלכלית מיו  05/01/12אישרה ההנהלה
הכלכלית הצטרפות חברת פרטנר ע אנטנה לתור של סלקו .לאחר הישיבה ערער שמעו כור
וחברי נוספי במכתב על החשש ממקו האנטנה החדש  .בדיו נכח ג רוני חיימובי מסלקו
וחלק מהחברי המערערי )שהוזמנו כול מבעוד מועד להשתת" ולטעו בישיבה הנוכחית( .הובהר
מעל כל ספק שלא קיימת בעיית קרינה ממקומה החדש של האנטנה  ,ג מתרחקת מאזורי מגורי
וג המיקו החדש יעיל יותר מבחינת קליטת המכשירי ,כולל בביה"ס ש הייתה בעיית קליטה.

ההנהלה מאשרת את המש %העבודות להעתקת האנטנות למקומ החדש ,החברי הורידו את
הערעור מסדר היו.

 .4שונות:
א( דווח להנהלה על אישור קר קמ"ע למת ערבות בגובה  50%להלוואה שתתקבל ממשקי הנגב
בגובה של  2מיליו  .,ההלוואה ניתנה לקיבו יד מרדכי כהחזר על השקעת הקיבו בשרותי
האבקה ותשמש להשקעות בקהילה .כחלק מתוכנית האסטרטגית שאושרה בקיבו.
ב( דווח להנהלה על הוצאת דוח סקור לקיבו ותאגידיו לבקשת המדע כחלק מהבקשה של
שרותי האבקה.

רש :דודי דורו

