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הצבעת קלפי
תתקיים בחדר האוכל
בסוף השבוע וביום ראשון
,6-8/2/09
שישי ,18.30-20.30 :שבת ,11.30-13.30 :ראשון11.30-13.30 :
נושאים להצבעה:
 .1בחירה בין חלופות לתפעול ולצריכת אנרגיית הגז של הקיבוץ:






על פי תקנון הקלפי של יד מרדכי :בהצבעות שמשמעותן בחירה באחת מבין מספר אפשרויות
חלופיות יוכל החבר להצביע "בעד" אחת מבין החלופות או להצביע "נגד" כל החלופות כולן.
פתק הצבעה אשר יחרוג מהוראות הצבעה אלו ,ייפסל.
החלופה שתיבחר היא זו שתזכה למרב קולות המצביעים ובתנאי שקיבלה למעלה מ 50% -מקולות
המצביעים )בעד ונגד(.
במקרה בו לא נבחרו חלופות ,אך גם לא נדחו כולן בהצבעת נגד ,יתקיים סיבוב הצבעה נוסף בהשמטת
החלופה שקיבלה מיעוט הקולות.
במקרה בו נדחו החלופות כולן בהצבעת נגד יוותר על כנו המצב הקיים עד קבלת החלטה חדשה
בנושא.
להלן החלופות אשר הוצגו בפירוט בדף מזכירות מס'  1067ובשיחת הקיבוץ מתאריך :2.2.09
)יש לסמן "בעד" אחת החלופות בלבד או "נגד" כולן(
בעד אחת החלופות
בלבד

חלופה

תיאור החלופה

חלופה א'  -הוסרה
מסדר היום בשיחת
הקיבוץ בתאריך 2.2.09
ולכן לא משתתפת
בהצבעה

)השארת המצב הקיים( -
שימוש בצוברי גז ציבוריים
והמשך הטלת אגרת שימוש
פר נפש

חלופה ב'

ביטול צוברי גז ציבוריים ומעבר
לצריכת גז בשיטת בלוני גז
בסמיכות לכל בית אב

חלופה ג'

שימוש בצוברי גז ציבוריים
והתקנת שעון גז לכל בית אב
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נגד החלופות כולן

 .2בחירה בין חלופות לחיוב בגין שימוש ברכבי הקהילה:






על פי תקנון הקלפי של יד מרדכי :בהצבעות שמשמעותן בחירה באחת מבין מספר אפשרויות חלופיות
יוכל החבר להצביע "בעד" אחת מבין החלופות או להצביע "נגד" כל החלופות כולן.
פתק הצבעה אשר יחרוג מהוראות הצבעה אלו ,ייפסל.
החלופה שתיבחר היא זו שתזכה למרב קולות המצביעים ובתנאי שקיבלה למעלה מ 50% -מקולות
המצביעים )בעד ונגד(.
במקרה בו לא נבחרו חלופות ,אך גם לא נדחו כולן בהצבעת נגד ,יתקיים סיבוב הצבעה נוסף בהשמטת
החלופה שקיבלה מיעוט הקולות.
במקרה בו נדחו החלופות כולן בהצבעת נגד יוותר על כנו המצב הקיים עד קבלת החלטה חדשה
בנושא.
להלן החלופות אשר הוצגו בפירוט בדף מזכירות מס'  1069ובשיחת הקיבוץ מתאריך :2.2.09
)יש לסמן "בעד" אחת החלופות בלבד או "נגד" כולן(
חלופה
חלופה 1
חלופה 2
חלופה 3

תיאור החלופה

משמעויות

השארת מצב
קיים – ₪ 1.3
לק"מ
עדכון מחיר ל-
 ₪ 1.6לק"מ
הפעלת מודל זמן
וק"מ לפי חיוב:
 ₪ 1.3לק"מ 3 +
 ₪לשעה

 ₪ 87מס קהילה
לחודש לחבר

בעד אחת
החלופות בלבד

נגד החלופות
כולן

תקציב ענף מאוזן
לשנת 2009
תקציב ענף מאוזן
לשנת 2009

הציבור מוזמן להגיע ולהצביע!
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה2.2.09 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל .נכחו באסיפה 12 :חברים.
 ,3-7/2/09בשעות .21.30 + 18.00 + 14.00
השיחה שודרה בשידור חי .שידורים חוזרים בימים ג'-ש'/2/09 ,
נושאי השיחה:
 .1דיון בהמלצת המזכירות להפרטת אנרגיית הגז )מעבר לצריכת גז בשיטת בלוני גז משפחתיים לכל בית
אב( .הנושא פורט בדו"ח המזכירות שפורסם ב'דף מזכירות' מס' :9.1.09 ,1067
בשיחה הוצגו שלוש חלופות אפשריות להתמודדות עם תפעול וצריכת אנרגיית הגז בקיבוץ .לאחר דיון ער
בנושא ,ואל אף המלצת המזכירות להביא לשיחה את הנושא כהצבעת בעד ונגד חלופה ב' )בלוני גז
בסמיכות לכל בית אב( ,החליטה השיחה להוסיף את חלופה ג' )המשך שימוש בצוברי גז והתקנת שעון גז
לכל בית אב( להצבעה .לפיכך תתקיים ההצבעה בנושא זה כהצבעה בין חלופות ב' ו-ג'.
בשיחה הובעה הסכמה רחבה ותמיכה בעמדת המזכירות שיש להיפרד משיטת חיוב האגרות הנהוגה כיום
)תוארה בחלופה א' בדיון(.
החלטות:
א .חלופות ב' ו-ג' יובאו להצבעת קלפי )הצבעה בין חלופות( בימים שישי-שבת-ראשון .6-8/2/09
ב .במקרה בו לא נבחרו חלופות )לא עברו  50%מקולות המצביעים( ,אך גם לא נדחו כולן בהצבעת נגד,
יתקיים סיבוב הצבעה נוסף בהשמטת החלופה שקיבלה מיעוט הקולות.
ג .במקרה בו נדחו החלופות כולן בהצבעת נגד יוותר על כנו המצב הקיים עד קבלת החלטה חדשה בנושא.
 .2דיון בשלוש חלופות לחיוב בגין שימוש ברכבי הקהילה .הנושא פורט בדף מזכירות מס' :23.1.09 ,1069
בסיום הדיון הוסכם ששלושת החלופות המשתתפות בהצבעה נותנות מענה לגישות השונות הגלומות
בסוגיה :חלופה ) 1סבסוד ענף מרכב ב 250 -אש"ח והטלת מס קהילה של  – (₪ 87תומכת בגישת הסבסוד
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כשלצידה מס לכל חבר .חלופה ) 2עדכון מחיר ל ₪ 1.6 -לק"מ( – תומכת בתקציב מאוזן ובמחיר מלא של
עלות הק"מ .חלופה ) 3הפעלת מודל זמן וק"מ לפי חיוב ₪ 1.3לק"מ  ₪ 3 +לשעה( תומכת במחיר עלות
חלקי של ק"מ ובחיוב גם לפי זמן.
החלטות:
א .חלופות  2 ,1ו 3 -יובאו להצבעת קלפי )הצבעה בין חלופות( בימים שישי-שבת-ראשון .6-8/2/09
ב .במקרה בו לא נבחרו חלופות )לא עברו  50%מקולות המצביעים( ,אך גם לא נדחו כולן בהצבעת נגד,
יתקיים סיבוב הצבעה נוסף בהשמטת החלופה שקיבלה מיעוט הקולות.
ג .במקרה בו נדחו החלופות כולן בהצבעת נגד יוותר על כנו המצב הקיים עד קבלת החלטה חדשה בנושא.
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

לקראת הצבעת הקלפי 6-8/2/2009
 .1גז
השוואה בין חלופות ב' )בלוני גז( ו-ג' )שעוני גז(
ההשוואה בין חלופות ב' ו -ג' בנושא הגז הינה מורכבת היות וקיים קושי אובייקטיבי להעריך כל העלויות
הנגזרות מהפעלת חלופה ג' )שעוני גז( ,לה השלכות יקרות לא מעטות ,שחשוב שהחברים יכירו אותן טרם
ההצבעה:
ראשית יש לציין כי אם בוחנים רק עלות ישירה של צריכת הגז אזי שדווקא חלופה ג' )שעוני גז( זולה יותר
מחלופה ב' )בלוני גז( בשיעור של כ ₪ 16 -לחודש לבית אב.
)כאומדן :חלופה ב' גוזרת חיוב חודשי ממוצע של  ₪ 39לבית אב ) ₪ 30לחבר יחיד ₪ 48 ,למשפחה בת
חמש נפשות(.
שנית ויחד עם זאת:
מומלץ להכיר את כל העלויות הנוספות הנגזרות על הקהילה )המתנקזות בסופו של דבר לחברים דרך
המס( מקיום חלופה ג' )שעוני גז(:
 .1עלות פרויקט חלופה ג' )שעוני גז( יקר יותר ב ₪ 65,000 -מעלות פרויקט חלופה ב' )בלוני גז( :כ-
 ₪ 15,000התקנות ישירות  ₪ 50,000 +אומדן עלות התאמות ל" -תקן מרכזיה" כתוצאה מהמעבר
לשעוני גז.
 .2עלות שנתית בגין אחזקה ופחת )דליפות גז לאדמה( של התשתית הציבורית )בין הצובר לבין שעון
הגז.
 .3עלות שנתית סביב שעוני הגז :בלאי ,תיקונים ,החלפה ,קריאת מונים ,ניהול חיובים.
 .4עלויות הנגזרות מהשארת תשתית גז מופרטת על ידי שעונים בתוך פרצלציית החברים:
א .אם בעתיד יחליט הקיבוץ לבטל את תשתית הגז הציבורית אזי שיתחייב לעבור לשיטת בלוני הגז,
ומכאן שעלות פרויקט התקנת השעונים תרד לטמיון.
ב .השארת תשתית גז ציבורית )בין הצובר המרכזי לבין שעון בית האב( בתוך מגרשי החברים ,היום
ובעתיד ,גוזרת עלויות ישירות ועקיפות )פגיעה בתשתיות אחרות ,בגינה ובדשא של בית האב( על
החבר )ישירות או דרך המס( של תיקוני תשתית בתוך המגרשים של החברים.
שלישית – יש לקחת בחשבון את המשמעות הבטיחותית של חלופה ג' )שעוני גז(:
שיטת התפעול בצוברי גז ציבוריים אינה בטיחותית .הסבר :כאשר יש תקלה בתשתית מתבצע ניתוק כללי
למערכת הגז .לאחר תיקון התקלה מוחזרת המערכת לפעולה )הזרמת גז מהצובר לבתי האב( .במהלך שלבי
פעולה אלה קיימת סבירות שצרכנים מסוימים הפעילו מכשיר גז כלשהו ,וכן קיימת סבירות מסוימת
שצרכן כלשהו עלול לשכוח שהמכשיר שלו פעל בזמן ניתוק המערכת ,ולכן עם חזרתה לפעולה עלול
להיווצר ענן גז מסוכן בתוך הבית )חנק  /פיצוץ(.
יש הטוענים שרק בשל הסיכון הבטיחותי אין לבחור בחלופה זו )ראו בהמשך עמדתו של שאול וולנסקי
בעניין זה(.
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סיכום:
על פי ההשוואה הרחבה של הנושא ,הלוקחת בחשבון עלויות משמעותיות נוספות לחלופה ג' )שעוני גז(
והמתייחסת לסיכון הבטיחותי הגלום בהפעלתה ,תומכת המזכירות בחלופה ב' )בלוני גז( וממליצה לציבור
לתמוך אף הוא בחלופה ב' בהצבעת הקלפי הקרובה.

 .2רכב
תזכורת לגבי הדיון בנושא בחירה בין חלופות לחיוב בגין שימוש ברכבי
הקהילה:
א .תיאור החלופות
חלופה  – 1השארת מצב קיים –  ₪ 1.3לק"מ
חסרונה הבולט של החלופה שאינה מאפשרת התייעלות הענף ומחייבת הישארות עם גירעון של כ250 -
אש"ח .היות ואין מרכיב זמן בחלופה זו אין מוטיבציה לחברים להתייעל בשימוש ורכבי הקהילה רחוקים
מלהיות מנוצלים באופן מיטבי .הדבר בא לידי ביטוי בהצמדת רכבים ליד הבית ובנסיעות לטווחים קצרים
)אשקלון ,שדרות ,בקיבוץ( על פני זמן ממושך .ניצול לא מיטבי של הרכבים פירושו מיעוט ק"מ על פני זמן
נרחב ,ובפועל יצירת עלות גבוהה לק"מ לכל רכב .בשורה התחתונה נוצר גירעון תקציבי בענף.
אם מתעלמים מהגירעון )מיסים( המוצג בה אזי שיתרונה של חלופה זו מתבטא בעלות ק"מ נמוכה לחבר.

חלופה  – 2מציגה מצב קיים תוך עדכון מחיר הק"מ למחירו הריאלי ביד מרדכי ) ₪ 1.6לק"מ(.
חסרונה הבולט של החלופה מתבטא במחיר גבוה מדי לק"מ לצרכן ,שעלול להקטין את הביקוש לרכב עד
כדי אי הצדקת קיום הענף .יתרונה הבולט של החלופה מתבטא בהצגת תקציב מאוזן לענף לשנת .2009
חלופה  – 3מציגה שיטת הפעלה חדשה הכוללת חיוב לפי זמן שימוש ברכב ולפי צריכת ק"מ.
מרכיבי החיוב בחלופה נבחרו וקובעו בהצעה לאחר בדיקה מעמיקה בה נבחנו וריאציות שונות של מחיר
פר ק"מ ומחיר פר שעת שימוש.
חסרונה של החלופה בייקור עלות השימוש ברכב לחבר ביחס למצב הקיים.
יתרונות החלופה:
 .1מציגה תקציב מאוזן לענף הרכב.
 .2תמנע מצבים אבסורדיים ולא יעילים ,המתאפיינים בנסיעות מועטות ק"מ על פני זמן ממושך )חצאי
יממות ,יממות ,ימים(.
 .3תיצור צריכה מאוזנת של רכבי הקיבוץ על ידי המשתמשים ותביא לייעול השימוש ברכבי הקהילה.
דגשים נוספים לחלופה :3
בתקופות בהן הביקוש לרכב גובר )חופשים ,חגים וכו'( ,תשכור הקהילה רכבים לטובת חברים שהזמינו
רכב מבעוד מועד )לפחות  48שעות מראש(.
בבסיס החלופה התחייבות לשמור על צי רכבים יעיל ,קרי יימכרו רכבים שלא יעמדו ביעד נסיעות של 40
אלף ק"מ בשנה.

ב .טבלאות המחשה להשוואה בין חלופות:

טווח נסיעה
)בק"מ(
30
70
100
150
200
250
300
400
500

חלופה  – 1סבסוד  250אש"ח )מס
קהילה  ₪ 87לחבר לחודש(
מחיר לק"מ
עלות לק"מ
)בש"ח(
)בש"ח(
39
1.3
91
1.3
130
1.3
195
1.3
260
1.3
325
1.3
390
1.3
520
1.3
650
1.3
4

חלופה 2
עלות לק"מ
)בש"ח(
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

מחיר לק"מ
)בש"ח(
48
112
160
240
320
400
480
640
800

טווח
נסיעה
)בק"מ(

עלות
לק"מ
)בש"ח(

30
70
100
150
200
250
300
400
500

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

חלופה  – 3חיוב לפי שיטת "זמן וק"מ"
סך עלות הנסיעה )זמן  +ק"מ( בש"ח
עלות
לפי מספר שעות נסיעה מייצגות )משך השימוש ברכב(.
לשעת
חיוב מרכיב הזמן יתקיים בכל ימות השבוע )א'-ש(
נסיעה
אך ורק בין  7בבוקר ל 19 -בערב
)בש"ח(
שעתיים  4שעות  6שעות  8שעות  10שעות  12שעות
75
69
63
57
51
45
3
127
121
115
109
103
97
3
166
160
154
148
142
136
3
231
225
219
213
207
201
3
296
290
284
278
272
266
3
361
355
349
343
337
3
426
420
414
408
402
3
556
550
544
3
686
680
674
3

ג .עיקרי הדיון במזכירות )(19.1.09
 לקראת תום שנת המודל הראשונה יש חשיבות לבצע ייעול בענף הרכב .לא נכון יהיה להציג תקציבלענף ב 2009 -עם גירעון כה גדול.
 חשוב מחד לשמור על העיקרון שכל חבר יוכל להשתמש ברכב הקהילה לצרכיו השונים ומאידך לשאוףלתקציב מאוזן ולצריכה מאוזנת של רכבי הקהילה.
 נבון יהיה לבחור בחלופה שתשמור על כדאיות הענף לאורך שנים היות ומטרתו העיקרית לאפשרלחברים לצרוך שרותי רכב בצורה זולה יחסית ונוחה.
 מטבעו משמש ענף הרכב חלק מעובדי החוץ של הקיבוץ .חשוב להכיר בחשיבות של יצירת אופציותנוחות לניידות עובדי החוץ למקומות עבודתם .על רקע היצע לא גבוה של מקומות עבודה בתוך הקיבוץ
מקבלת חשיבות זו משנה תוקף.

ד .סיכום
 .1בתום דיון רחב בנושא התרשמה המזכירות כי חלופה ") 3זמן וק"מ( היא המתאימה ביותר לאימוץ החל
משנת .2009
מסקנת המזכירות נובעת בתמצית מהסיבות הבאות:
 רצון להימנע הן מגירעון גדול המוצג באלטרנטיבה  ,1והן מחיוב אגרסיבי של  ₪ 1.6לק"מ המוצג
באלטרנטיבה .2
 חלופת חיוב לפי "זמן וק"מ" הינה בבסיסה הצעה מתונה אשר באימוצה ניתן גם להציג תקציב
ענף מאוזן .מודל "זמן וק"מ" מהווה פשרה בין צורכי כלל החברים לבין המשתמשים ברכבי
הקהילה ,ולכן מומלץ לאמצו.
 המזכירות רואה בשיטת החיוב של "זמן וק"מ" מנוף יעיל ליצירת צריכה מאוזנת של רכבי
הקהילה .המזכירות מאמינה כי צריכה מאוזנת כזו תשמר את הענף לטובת החברים הצרכנים
לאורך שנים ,זאת מבלי לייצר בו גירעונות.
 .2לאור כל הדיונים שהיו בנושא עם עובדי החוץ המשתמשים ברכבי הקהילה ,חשוב לבחון מולם
משמעויות הדיון ולסייע להם במידת הצורך בהתאם להחלטות השינוי ולמקובל:
 בעניין זה יש לזכור כי קיימת כבר החלטת שינוי משמעותית )חוברת השינוי  -עמוד  :37נספח
אורחות עבודה ,פרק ה' ,סעיף ..." :(7לצורך עידוד היציאה לעבודה יוכר החזר הוצאות נסיעה
מהמעביד כהוצאה פטורה ממס פרוגרסיבי."...
 כמו כן יבחנו בחיוב הלוואות בתנאים טובים לעובדי חוץ שיהיו מעוניינים לרכוש רכב לצורכי
ניידות לעבודה.
 .3עמדת המזכירות התומכת בחיוב באימוץ חלופה ) 3זמן וק"מ( הובעה בדיון שהתקיים השבוע בשיחת
קיבוץ.
נערך על ידי אופיר לבנה על בסיס דיוני המזכירות בנושא
__________________________________________________________________________
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משולחנו של מנהל קהילה  -לקראת הקלפי בסוף השבוע
לחברים שלום,
בסוף השבוע וביום ראשון יגיעו לקלפי להחלטה שני נושאים  :גז ורכב.
ברצוני לשתף אתכם בצורך לבחור חלופות נכונות גם בגז וגם ברכב.

 .1גז:
בעצם עומדות בפנינו בקלפי  2חלופות שיובילו לחיוב החבר על פי צריכה.
חלופה א' :ביטול המערכת המרכזית ומעבר לבלוני גז ליד הבית.
חלופה ב' :הוספת שעוני גז לחישוב הצריכה בכל בית.
ברצוני להסביר לחברים מדוע חלופה ב' )הוספת שעונים לכל בית אב( היא מוגבלת ולא מתאימה לטווח
ארוך לקיבוץ יד מרדכי:
 שליטה על צריכת בית האב:
ניהול הצריכה נשאר בידי המערכת המרכזית ולא בידי החבר זאת מאחר והקהילה צריכה להמשיך להפעיל,
לתחזק ולחייב חברים ,נושא שמשאיר משקעים בין החבר לקיבוץ ,ואתן דוגמה בנושא:
בתקופה האחרונה לא מעט חברים התלוננו שלדעתם חיובי החשמל אותם הם מקבלים לא מדויקים.
כמערכת נדרשנו לבדיקות שונות לאיכות השעונים .אותו הדבר יקרה בשעוני הגז :יגיעו תלונות על קריאת
מונה לא נכונה ,שעון לא תקין  /טעות בחיוב וכו'.
נושא זה ייפתר במעבר לבלוני גז.
 הכנת התשתית:
במידה וכן יוחלט לאמץ התקנת שעוני גז ,נידרש לעשות בדיקת דליפות בתשתית ,ולא נוכל להתקין
שעונים לפני שנתקן דליפות במידה ויימצאו.
שיטת העבודה בטיפול בקו דולף אינה מאפשרת לזהות את מיקום הדליפות ולכן נאלץ להתחיל לגלות
קווים כדי למצוא אותן .המשמעות יכולה לכלול פירוק מדרכות ,עקירת צמחיה ואולי פגיעה בתשתיות
אחרות קרובות.
אין כוונתי לזרוע חשש בנושא ,אלא לשקף לכם שבנושאים כאלו יודעים איך מתחילים אך לא איך
מסיימים .ניתן לראות איך נזק שנגרם כתוצאה מעקירת עץ לטובת הכנת הקרקע לקליטת המבנים
היבילים גרם לרבע מהישוב להיות מנותק מאינטרנט ,טלביזיה וטלפון למספר ימים וכן הסב עלויות בלתי
צפויות שהתווספו לפרויקט קליטת המבנים היבילים.
נושא זה ייפתר במעבר לבלוני גז.
 בטיחות:
התקנת שעוני גז )חלופה ב'( משמעותה הישארות במצב הקיים בו בעת תקלה מנתקים שכונה או שתיים
מאספקת הגז ובכך מייצרים סכנה לחברים שהגז בדירתם דולק .בעת חיבור הגז והזרמתו מחדש לבתי
החברים עלולה להיווצר עננת גז בבית שעלולה להוביל לפיצוץ או חנק.
נכון ,זה עדין לא קרה בקיבוץ ,ואני גם לא שמעתי על מקרה שכזה בארץ ,אך נשאלת השאלה מי מאיתנו
מוכן לקחת אחריות להפעלת מערכת שכזו כאשר במודע אנו יודעים כי אנו מסכנים את החברים?!
נושא זה ייפתר במעבר לבלוני גז.
 ממ"דים:
כפי שכולם יודעים ההחלטה למיגון דירות החברים אושרה לא מכבר בממשלה ,ונראה כי נעשים מאמצים
גדולים להתחיל בניית הממ"דים בטווח הזמן הקרוב .המועצה כבר פועלת בנושא וכאשר יהיו פרטים יותר
ברורים ומדויקים כמובן שנעדכן את החברים.
הקמת הממ"דים תגרור הזזת תשתיות .יתכן ואנו נוכל לקחת על עצמנו להקים לבד את הממ"דים תוך
קבלת אחריות על הזזת התשתיות.
ככול שנחסוך בהזזת תשתיות כך נצליח לקחת על עצמנו את הפרויקט לביצוע בכוחות עצמנו.
נושא זה ייפתר במעבר לבלוני גז.
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 שיוך דירות:
שיוך הדירות מתקדם על פי התוכנית וניתן לצפות כי בתוך כ 3 -שנים יד מרדכי תוכל לשייך דירות
לחברים .כמו בנושא הממ"דים ,גם בנושא זה נידרש להוציא תשתיות ציבוריות מתוך מגרשי החברים ,אז
מדוע אם כן להשקיע לשווא מאות אלפי שקלים על שעוני גז שישרתו אותנו לשנים ספורות בלבד?!
נושא זה ייפתר במעבר לבלוני גז.
נכון ,צודקים הטוענים כי קילו גז בבלון ביתי יקר בכ –  5שקלים מקילו גז בצובר.
אך בחישוב שנתי לבית אב מדובר על כ ₪ 200 -חיסכון לבית אב בשימוש בשעון גז )לא כולל עלויות
חימום דירה( ,כאשר מנגד אנו מייצרים לקיבוץ ולחברים עלויות של מאות אלפי שקלים באחזקת תשתית
ובהזזתה בהמשך.
עלויות אלה יכולות להיחסך מהקהילה ובכך גם מהחברים.
בשל כל הסיבות שלעיל אני מבקש מהחברים להצביע בעד מעבר לבלוני גז.

 .2רכב
צי הרכב של הקיבוץ הינו אחד הנושאים שהתברר לנו שיש להביאו לאיזון תקציבי מאחר והוא ענף שואב
מזומנים ועלול לעלות הרבה כסף לחברים במס הקהילה במידה ויופעל בצורה לא נכונה.
הדיון בנושא הרכב מורכב מאחר ויש רצון להשאיר צי רכבים לרשות חברי הקיבוץ במחירים נמוכים ככל
שניתן ,תוך הפעלת הענף באופן שיאפשר את איזונו התקציבי.
הפתרון שהגיעו אליו קיבוצים רבים בנושא הוא הפעלת מודל זמן וקילומטר.
בבדיקות שעשינו למדנו שאפילו קיבוצים שלא הופרטו עברו זה מכבר לשימוש בשיטת זמן וקילומטר ,תוך
הפעלת מרכיב זמן במחירים של  10 / 8שקלים לשעה.
המזכירות וצוות היישום תומכים במודל זמן וקילומטר ,על בסיס מתון ככל שיכולנו ,בכדי לאפשר לכולנו
צריכה נכונה של הרכבים תוך הגברת היעילות של צי הרכב )החזרת המפתח לארון מהר ככול שניתן(.
אני קורא לחברים לאמץ מודל זמן וקילומטר על מנת שנוכל לצמצם את צי הרכב ולהביאו לגודל הנכון
שיתאים לצריכה האמיתית הנדרשת בקיבוץ.
תודה ושבת שלום,
יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

הבחירה בין מיכלי גז ביתיים לצובר מרכזי
א .ברור לי שיש דליפות גז מהצנרת המרכזית שבקרקע .נתקלנו בדליפות כאלה כשתיקנו צינורות גז
שנפגעו וגז דלף מהשרוול שצינור הנחושת היה בתוכו .אורך הצינורות בתוך השרוולים יכול להגיע
לעשרות מטרים ואין אפשרות לזהות מאיזו נקודה הגז דולף .הגז כבד מהאוויר ,הדליפה מצטברת
בתוך הקרקע ואין אפשרות לזהות את הגז הדולף למרות ריחו.
ב .כשיש תקלה בצינור תת קרקעי אנחנו סוגרים את הברז בצובר הראשי על מנת לתקן את הצינור.
במקרה כזה נפסקת אספקת הגז לכל הצרכנים של אותו צובר .במידה ובדירה מסוימת יש שימוש בגז
באותה עת הלהבה נכבית .כאשר אנו מחדשים את אספקת הגז יש סכנה של דליפתו מהכיריים לתוך
חלל הדירה וקיימת סכנת הרעלה או התפוצצות.
ג .כאחראי על מערך הגז בקיבוץ לא אוכל לקחת על אחריותי סכנות אלה ולכן לא אמשיך לטפל בנושא
הגז אם נמשיך להשתמש בצוברים מרכזיים.
שאול וולנסקי
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
אבלים ומשתתפים בצערם של
נעמי כהן ,ישראל מידן ,זאבי מידן
והמשפחות המורחבות
עם פטירתה של חברתנו היקרה
רגינה זיידמן ז"ל
נולדה בפולין 17.2.1914
נפטרה ביד מרדכי 31.1.2009
יהי זכרה ברוך!
בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________

אמא שלנו,
אותך אני לא יכול להספיד כי את נשארת אתנו.
ממך למדנו את טעם החיים האין סופיים ,בפשטות הליכות ובמעשים.
לנכדים ידעת לצטט את משפט פיתגורס )בפולנית כמובן( והוספת שכל עוד את זוכרת אותו אז הכול
בסדר.
היום הבנתי כי משפט פיתגורס מסמל אצלך את עיקרי החיים:
הבסיס – הוא המשפחה ,הניצב – הוא הבית הקיבוצי ,והיתר – המחבר ביניהם ומשלים ,זה אהבת החיים.
אהבת לטייל ברחבי הקיבוץ ,הכול כל כך יפה ובכלל ,כל פרט בחיים השתקף בעינייך בורוד ,מלא
באופטימיות ובהוקרת תודה.
"אני מאושרת" היית מצהירה פעמים רבות ,בעיקר במפגשים משפחתיים.
התעניינת תמיד במצב הכלכלי של הקיבוץ " :מה קורה בדוכן?"" ,מה קורה באלדר?".
אני כבר סבא ותיק אבל בשבילך נשארתי ילד" :אכלת?"" ,לך לנוח!"" ,לך לילדים!"" ,מה יהיה הסוף עם כל
הישיבות שלך?" וכדומה.
את ואבא ציידתם אותנו בציוד יקר ערך – ערכים.
ערכים של יושר  ,מסירות אהבה.
כשבישרנו לך על מותו של אבא ,הודעת לנו כי אצלך הוא חי והוא ממשיך להיות איתך ולאורו את
ממשיכה בדרך.
ממך למדתי את התובנה כי הקבלה היא בנתינה.
 95שנים.
מתוכם  7שנים יפות בבית הבריאות.
לאחר לבטים קשים הסכמת לעבור לבית האורן וכבר לאחר יומיים אמרת שחבל שלא עברת קודם.
מוקפת חום ,אהבה ,ידידות ,מסירות ומקצועיות .מה עוד נחוץ לו לאדם?
תודה גדולה וחמה לכל אחת ואחד מצוות בית האורן שידעתם להעניק לאמא הכול בהתחשבות ובכבוד!
תודה לך אמא! אנחנו לא נפרדים ,את נשארת איתנו.
פעם אחת ויחידה אני מבקש ממך סליחה כי אינני יכול שלא להזיל דמעה קטנה אחת היוצאת עמוק עמוק
מתוך לבי אלייך.
ישראל ויהודית1.2.09 ,
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היכן ההגינות לעזאזל – מאת מיקי קציר
לחברים שלום
בדף מזכירות מס'  1070פורסם מחיר השכרת חדרי אורחים .האם שמתם לב לעיוות הנורא לרעת החבר
הרוצה דירה לקרוב משפחה ,בן ,בת לעומת מחירים בכל האזור? מכאן ועד אשדוד לא תמצאו קיבוצים
הלוקחים שכר דירה כמו ביד מרדכי .לא כרמיה ,לא זיקים ולא אף קיבוץ באזור.
בבית מלון אתה משלם יותר ,אבל אתה מקבל ניקויי חדר כל יום ,החלפת מצעים ,ארוחה אחת לפחות,
סבון במקלחת ,מגבות ,ניר טואלט וחדר מאובזר מ -א עד -ת וזה לא שלי.
כאן אני משלם על חדר שאולי הדייר הקודם עשה טובה וניקה אותו ואולי לא ,אני צריך לאבזר את הדירה
ב :סדינים ,מגבות ,שמיכות ,כריות ,סבון למקלחת ,סבון לכלים ,קפה ,תה ,סוכר ,לכסות את המזרון
המוכתם והמגעיל כדי שהאורחים לא יגעלו ובסוף עוד לנקות את הדירה שוב ,כדי להחזירה נקייה .וזה
להבדיל מהמלון ,כן שלי .הקיבוץ שלי והמבנים שלי  /שלנו.
והחשוב מכל :אני לא תושב מבחוץ! זה הבית שלי ואני מארח את בני ולא איזה תושב זר ואני חושב
שכאן בהחלט יש מקום להקל על החבר לעומת תושבים .היום זה הבן שלי ומחר זאת החותנת שלך.
ודבר נוסף :היכן נשמע שמעלים מחיר בכמעט  200%במכה אחת? בשום מקום לא קיים דבר כזה.
ציטוט מדף המזכירות :מחיר דירת אירוח לחבר יעמוד החל מהחודש הבא על  ₪ 70ליום .לחודש זה יעלה
לחבר המסכן  28 X70יום = .₪ 1960
לי לא מתאים מחיר כזה ,מצטער.
מעל דף זה אני מודיע שאני מערער על החלטה שרירותית זאת.
בברכה ,מיקי קציר
__________________________________________________________________________

הסליק של אליהו מילטאו -אמת או אגדה

מאת אילן מאירי

לפני כ 6 -שנים באתי לבית האורן במטרה לראיין את אליהו מילטאו על תקופת הקרבות ביד מרדכי.
במהלך הראיון סיפר לי אליהו שהיה לו סליק אישי אותו קבר והשאיר ליד הבית בו גר לפני הקרבות ב-
.1948
לשאלתי האם זוכר את המיקום המדויק שלו ,אמר לי שהוא חושב שקבר אותו כחצי מטר מהקיר המערבי
של הבית במרחק של  3מטרים מהפינה הדרום מערבית .כמו כן הוסיף וסיפר שקבר אותו במרחק של
כחצי מטר מהקיר ובעומק של כ 70 -ס"מ .הוא גם סיפר לי שבנה אותו בעצמו מצינור בקוטר של ") 6צול(
כאשר בצד התחתון סגר אותו בריתוך ומלמעלה בעזרת מכסה מיוחד שבנה .הסליק היה באורך של כ60 -
ס"מ.
לשאלתי מה יש בסליק ענה לי שהוא מכיל כמה רימוני יד ואקדח.
עד כאן סיפורו של אליהו.
לפני כחודש וחצי נודע לי שעומדים להרוס את מבנה הקוסמטיקה )הבית בו גר אליהו( ,הבית שלידו קבר
והטמין את הסליק שלו.
במהלך ימי מבצע "עופרת יצוקה" גויסו יחידות החבלה של המשטרה לשהייה באזור למקרה שיצטרכו
לסייע ולנטרל מטענים שונים .התקשרתי לידיד שלי שהוא אחד מהמדריכים הבכירים בבית הספר לחבלה
של המשטרה ,סיפרתי לו את סיפור הסליק ושהבית עומד להרס וביקשתי ממנו לבוא עם מגלה מוקשים
ולנסות לאתר את הסליק .השוטר החבלן הגיע ולמרות מאמצנו והחפירות שביצענו לא מצאנו כלום בצד
המערבי של הבית .שבוע לאחר מכן ביום ראשון שעבר נותקו ופונו  3מזגנים חיצוניים שהיו באותו צד
מערבי של הבית.
הפעם נענה שאול וולנסקי לבקשתי וחשף בעזרת טרקטור הבובקט את שאר הקטעים שלא נחפרו .גם כאן
לא מצאנו דבר.
אז סיפר לי מיקי קציר שאביו שיקה סיפר לו שאליהו טמן אותו בצד הדרומי של הבית .בצד זה יכולתי
לחפור רק בקטע המזרחי כי בצד המערבי נחפרה תעלה עמוקה לשחרור כבלי החשמל והתקשורת.
גם בקטע המזרחי של הקיר הדרומי לא נמצא דבר.
למחרת כאשר ראיתי שאורי האינסטלטור מפעיל שוב את טרקטור הבובקט ,ביקשתיו לנסות ולחשוף רק
את הפינה הדרום מערבית של הבית בה לא נגענו עד כה .במרחק של חצי מטר מהפינה הדרום מערבית
ובעומק של כ 70 -ס"מ ראינו פתאום צינור ברזל חלוד עם מכסה מיוחד.
מייד ידעתי שזהו זה! זה הסליק!
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ברגע שהרמתי ושלפתי אותו מהבור הרגשתי שלפי המשקל הקל אינו מכיל רימונים .כאשר נענעתי קצת,
הרגשתי בכל זאת שיש משהו בפנים שהפיק צליל עמום .בעזרתו של מיקי קציר פתחתי אותו ואז נוכחנו
שהסליק הכיל קת מעץ של אקדח מאוזר גרמני...
מבט אחד על המכסה והסגר שלו הספיק לנו לדעת בברור שהסליק לא נשדד ושהוא לא נפתח מאז שנסגר
בשנת  .1948היות שאליהו מילטאו נפטר בינתיים ואינו יכול להשיב מדוע לאחר שהוציא מהסליק את
האקדח והרימונים הוא טרח לסגור כהלכה ולכסות שוב ,אפשר רק להניח שהיות ורוב הנשק הוצא על ידי
החברים מהסליקים מספר שבועות לפני ההתקפה המצרית ,כאשר הבריטים עדיין הסתובבו באזור ,חשב
אליהו שכדאי לשמור על הקת המיוחדת ועל הסליק לכל מקרה....
אילן מאירי
__________________________________________________________________________

הזמנה לישיבה פתוחה של צוות היגוי תוכנית האב
לצורך דיון בהסתייגות שאושרה לבחינה
במסגרת אישור תוכנית האב )קלפי :(17.8.08
ישיבת הצוות תתקיים ביום א' ,8.2.09 ,בשעה ,16.00
בחדר הישיבות של הקיבוץ

***בהמשך לפרסומים קודמים ,הוסף לסדר היום גם הדיון בהסתייגות העוסקת
בתוואי הדרך שעוברת בין השכונות נווה משק לנווה זית***

שלום לחברים,
נשלחו השבוע ב' -מייל חברים' תשריטים רלבנטיים לקראת ישיבה פתוחה לציבור של צוות 'תוכנית
האב' ,שתתקיים בחדר הישיבות של הקיבוץ ביום א' ,8.2.09 ,בשעה  ,16.00בנושא הסתייגויות לתוכנית
האב.
סדר יום:
 .1דיון בהסתייגות בנושא תכנון המגרש הלא מבונה מס'  ,9מול שכונת 'נווה זית' .נשלחו השבוע ב' -מייל
חברים' שתי חלופות לדיון ) 6מגרשים 8 ,מגרשים(.
 .2דיון בהסתייגות כלפי תוואי הדרך העוברת בין השכונות 'נווה משק' ל' -נווה זית' .נשלחה השבוע ב-
'מייל חברים' חלופה חדשה ,המציעה להמיר את תוואי הדרך שבין שתי השכונות לתוואי משופר של הדרך
הקיימת כיום בין המכבסה לספריה.



בפגישה ישתתפו נציגי משרד האדריכלים "א.ב .תכנון" ,מתכנני תוכנית האב של יד מרדכי.
החלטות שיתקבלו בדיון יובאו לדיון בשיחת קיבוץ ולאישור הקלפי.

הציבור מוזמן!
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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