קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1112
12.2.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת פורים *משולחנו של מנהל הקהילה *משולחנו של מרכז המשק *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................
חברים יקרים  -הנה זה בא
לצחצח תחפושות ,לגהץ את מצב הרוח ,למתוח את שריר ההנאה...
יום שישי ,26/2 ,בשעה  ,22:00בחדר האוכל

'פורים חברים'
לתשומת לבכם :גם השנה ,יוגש כיבוד קל בלבד במהלך המסיבה,
כמו כן לא תוגש ארוחת ערב בחדר האוכל בערב זה.
להזכירכם :מוזמנים חברים ,בנים ותושבים בלבד.
להתראות ,צוות פורים

נ.ב.

צוות החג מבקש למסור כי בעקבות ההכנות לחג ,יכנסו כלים כבדים לעבוד
בקיבוץ ,וייתכנו פגיעות ותקלות בתשתיות .במקרה של תקלה תשתיתית
)חשמל ,מים ,גז ,אינטרנט (...אנא פנו לאחד מחברי צוות החג ,ונשתדל
לטפל בבעיה בהקדם .דף ובו הסבר מפורט על עבודות ההכנה לפורים יישלח
לבתי החברים בקרוב .אנו צופים כי עבודות ההכנה לפורים יסתיימו בכל
מקרה – עד ה 26.2-והחג יתקיים כמתוכנן.

אז תתחילו לתפור את התחפושות!
פורים חברים – כי בשביל זה יש חברים!
__________________________________________________________________________

טיול טו' בשבט – בי"ס "חופים"
ביום שישי  22בינואר ,יצאו תלמידי "חופים" לטיול טו' בשבט בשמורת הטבע "גברעם הישנה".
הטיול ,שאורגן על ידי ועד ההורים הבית ספרי בשיתוף פעולה מלא עם צוות ביה"ס ,כלל מסלול הליכה,
שלאורכו הוצבו תחנות הפעלה בנושא צמחי הבר בשמורה ,תחנות הדרכה בנושא בעלי חיים ,הסבר על
ההיסטוריה של המקום ,תצפית מודרכת על האזור ולקינוח  -פיתות בטאבון.
שיתוף הפעולה לו זכינו מההורים אליהם פנינו בבקשת עזרה תרם רבות להצלחת הטיול.
תודות לרונן לבנה ,יריב קלרמן ,איתי דגני וגיל דגני ,על שיצאו כמלווים עם נשק .למיכה רגב ועמי
וולקוביץ' על ארגון "הפתקים הצהובים" ,...לדוביק בכר על הליווי כחובש ,לחגית מורדיש-דרור על
ההדרכה בנושא צמחיה.
תודה מיוחדת לשרית ציון על שלא אמרה נואש.
נמסר על ידי מישל דגני
__________________________________________________________________________
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משולחנו של מנהל הקהילה
 .1תשלומים על מים לצריכה ביתית
להלן התעריפים לצרכן )למ"ק( בשתי התקופות הרלוונטיות לשנת  ,2010כפי שעולה מתקנות
רשות המים שפורסמו ביום :31.1.2010
תקופה

תעריף ל"כמות מוכרת" ) 2.5מ"ק לנפש לחודש( תעריף לכל מ"ק שמעבר ל"כמות המוכרת"

1.1.2010

4.614

/₪מ"ק

8.431

/₪מ"ק

1.7.2010

5.984

/₪מ"ק

9.796

/₪מ"ק

החל מחודש זה ,מתאריך  ,1.2.2010ישלמו החברים לפי התעריפים הנ"ל.
שימו לב כי בחודש יולי  10ישתנו התעריפים ,ובכל מקרה המחירים ייקבעו תמיד לפי פרסומי רשות המים
וכפי שהם מתעדכנים מעת לעת.

 .2חופשה
במהלך השבוע הבא ועד תאריך  19.2.10הנני בחופשה.
שבת שלום לכולם ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

עדכונים בנושא שרות
 .1נוהל החלפת בלוני גז
חברים המעוניינים בהחלפת בלון גז יעבירו בקשה לרכישת בלון חדש דרך לימור לבנה )מומלץ לבצע את
החלפה כבר כאשר אחד מהבלונים מתרוקן( .הבלון יגיע לקיבוץ ובתיאום עם מיקי קציר יחובר על ידי
אנשי פז גז .החבר יחייב בתשלום דרך דף התקציב.
עלות בלון קטן הינה  ₪ 110כולל מע"מ .בכל בלון  12ק"ג גז.
עלות בלון גדול הינה  ₪ 355כולל מע"מ .בכל בלון  48ק"ג.
לידיעה ,כל הבתים בפרויקט שלב א' חוברו לבלוני גז ,כמו כן הוצאנו מהאדמה  3צוברי גז מרכזיים שכבר
אין בהם שימוש.

 .1כתובת אי-מייל חדשה
ברצוני לעדכן על כתובת האי-מייל החדשה שלי לנושאי שרות בקהילהLimor_l@yadmor.co.il :
בנוסף ניתן לפנות אלי לטלפון הנייד  052-6646756או לטלפון קווי  ,08-6720554במידה והגעתם לתא קולי
אנא השאירו שמכם ומספר טלפון  /נייד אליו אוכל לחזור אליכם.
אתם מוזמנים לפנות אלי בכל נושא או בעיה בתחומי השירות של הקיבוץ ,כגון :מים ,גינון ,ביוב ,חשמל,
מדרכות ,ניקיון ,תקשורת ,אינטרנט ,מפגעי בטיחות ,תקלות בבית ובחצר הקיבוץ ,וכיו"ב.
בברכה ,לימור לבנה
__________________________________________________________________________

פרטים על משרתי קבע מדרגת רס"ן ומעלה
שלום רב לחברים/ות ,בנים/ות משרתי קבע בעבר ובהווה,
אני צריכה להכין ולהעביר די בדחיפות למחלקת הביטחון של התנועה הקיבוצית לציון  100שנים לתנועה,
רשימת כתובות וטלפונים של בני הקיבוץ )החל מכאלה שהיום כבר חוגגים את יום הולדתם ה ,(70 -
ששרתו בקבע בעבר או המשרתים בהווה אבל -...מדרגת רס"ן ומעלה.
למי שיודע על שמות של בנים/ות המשק לדורותיהם שעונים על הבקשה אודה לכם על יצירת קשר עימי.
נייד ,0523962475 :משרד6720409/615 :
מיילslavit@yadmor.co.il :
תודה מראש ,שלוית קראוס
__________________________________________________________________________
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מנהל כספים  -עדכון פרטי התקשרות
לחברים שלום,
עם כניסתי לתפקיד מנהל כספים של הקבוץ ,במקביל לעבודתי בקבוץ סעד ,ברצוני ליידע את הציבור
באפשרויות התקשורת איתי ובחלוקת ימי העבודה בין הקבוצים:
טלפון קווי –  08-6720501פנימי  .20501טלפון קווי בסעד – .08-6800552
טלפון נייד –  .052-3962444דואר אלקטרוניsgizbar@saad.org.il ; moti@yadmor.co.il :
כמובן שבשעות הלילה הטלפון בביתי זמין להתקשרות.
ימי העבודה שלי יתחלקו בין יד מרדכי וסעד:
ימים א' ,ג' ,ה' – יד מרדכי.
ימים ב' ,ד' ,ו' – סעד.
בברכה ,מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________

עדכון מחירי חשמל
מחירי קילוואט חשמל אשר הקיבוץ משלם בחודשי החורף ]דצמבר עד מרץ כולל[ הם לפי שעות
היממה:







מהשעה  06.00ועד השעה  47.82 :17.00אגורות.
מהשעה  17.00ועד השעה  83.96 :22.00אגורות.
מהשעה  22.00ועד השעה  47.82 :23.00אגורות.
מהשעה  23.00ועד השעה  13.70 :06.00אגורות.
מחירי החשמל בימים שישי ושבת בשעות הערב ,17.00-22.00 ,הם  47.82אגורות.
במשך השבת מחיר החשמל הוא  13.70אגורות.

התשלום של החברים על החשמל הוא המחיר הממוצע ,ככל שנשתמש בשעות הזולות ונמעט בשימוש
בשעות היקרות המחיר הממוצע יפחת.
הפעלת הדוד לחימום המים עד חום מכסימלי של  60מעלות דורשת הפעלה של  4שעות במשך יממה.
איבודי החום מהדוד במשך היום הם בערך  5מעלות.
ההמלצה היא להפעיל את הדוד במשך שעות הלילה הזולות ולהימנע מהפעלתו במשך שעות הערב אשר
עמוסות בהפעלת מכשירי חשמל אחרים כגון מזגן ,תנור חימום ,קומקום ,מיקרוגל ,טוסטר ותאורה.
כמו כן לא רצוי להפעיל בשעות הערב מכונת כביסה ,יבשן כביסה ,או מדיח כלים.
לידיעתכם,
****שעון הפעלת דוד המים חמים נעצר כאשר יש הפסקת חשמל.
יש לסובב את גלגל השעון לכוון תנועת מחוגי השעון לשעה האמיתית****
נמסר על ידי יואל שטיין
__________________________________________________________________________

הודעה מענף התקשורת –
בנושא כללים לשליחת אסאמסים לטלפונים ניידים של החברים
לחברים שלום,
בהמשך להחלטת המזכירות בנושא כללים לשליחת הודעות ) smsדף מזכירות ,(18.12.09 ,1110
ברצוננו לייסד ולהגדיר רשימת תפוצה לצורך שליחת הודעות  smsבנושאים חברתיים )אירועי תרבות
וחג ,אבלות ,שיחות קיבוץ ,ספורט וכיו"ב( .הרשימה החדשה תהיה מבוססת אך נפרדת לרשימה
המלאה שנועדה להעברת מידע בנושאי ביטחון ובה מנויים כלל החברים והתושבים .חברים שאינם
מעוניינים לקבל הודעות בנושאים חברתיים מתבקשים להודיע על כך לגי ארדנינג.
נמסר על ידי צוות התקשורת
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אבלים ומשתתפים בצער המשפחה
עם פטירתו של חברנו היקר
יוסף צ'רקובסקי ז"ל
נולד באורוגוואי 16.8.1929
נפטר ביד מרדכי 2.1.2010
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי

יוסף צ'רקובסקי ז"ל – קיצור תולדות חייו
יוסף נולד ב –  16לאוגוסט  1929במונטבידאו ,אורוגוואי.
הוא גדל בשכונת עוני בה גרו בשלום בכפיפה אחת יהודים נוצרים ושחורים.
בן לאבא חיט ,קומוניסט שהיגר מפולין ,ולאימא ,תופרת דתייה שהיגרה מליטא ,שעבדו שעות רבות
לפרנסתם ולא נותר להם זמן לחנך ,להסביר ולהשכיל את ילדיהם .בבית מיעטו לדבר" .הייתי ממש ילד
רחוב" אמר יוסף בקול כואב באחד הרגעים שבהם נתן דרור לצפונות ליבו" .כמעט ולא טיפלו בי חוץ
מהמכות של אבא לא קבלתי כלום בבית"" .הייתי פרחח אמיתי שהרבה לברוח מהשיעורים" הוסיף ואמר
"רוב החברים שלי היו נוצרים – גויים שיחד איתם נהגנו להתקוטט עם חבורות רחוב אחרות ,לפקוד את
הנמל הקרוב ,להקשיב לסיפורי דייגים מרתקים ובזמן שנותר שיחקנו כדורגל" )ספורט שבו יוסף הצטיין
ואהב כל ימיו(.
לתנועת "השומר הצעיר" הצטרף בגיל מאוחר יחסית כשההתלבטות בין הקשר לחבריו הנוצרים לבין
נאמנותו לתנועה מלווה אותו כל העת .בתנועה נרקמו בינו לבין פסח וויס שגר בשכנות אליו קשרי חברות
הדוקים והוא שהקנה ליוסף את אהבתו הגדולה למוזיקה קלאסית.
בשנת  1950יוסף הגיע לארץ לקיבוץ שריד – קיבוץ ההכשרה של הגרעין .שם עבד יוסף במטעים ,בריסוס
ובעבודה קשה של שינוע שקים כבדים על הגב ממקום למקום .אחר כך עבר "הגרעין" לקיבוץ רמות מנשה,
שם עבד יוסף בסיקול אבנים ובבנין ,בגן הירק ובעבודות מפרכות אחרות.
יוסף לא רצה להישאר ברמות מנשה ,נפשו כמהה להיות ביד מרדכי יחד עם החברים שהכיר.
הוא הגיע ליד מרדכי ,גר בצריף דולף ורעוע אבל היה מרוצה .יחד עם דן ציון ,מבוססים בבוץ ,קצר ירק
בחרמש ומשם בקלשון לעגלה .עבודה קשה שמצא בה יופי ואהבה.
איפה יוסף לא עבד? בפרדס עם יצחק ולדמן הזכור לטוב ,בגן הירק עם שלום רפאל שם פיתחו גן ירק
לתפארת ,חמש שנים במטבח שם שימש כחצרן וכמחסנאי ,ואת כל העבודות האלה אהב ועבד בהן
במסירות ובהתמסרות.
בשנת  ,1967בעקבות מלחמת ששת הימים ,כשרבים גויסו למלחמה גויס יוסף לעבודה בפרדס .שם החל
לעבוד כאחראי על ההשקיה ומאז ועד לאחרונה הוא כיהן באותו תפקיד במסירות ובנאמנות .מרכזי הענף
באו והתחלפו .שיטות ההשקיה השתנו לשיטות חדשות ומודרניות .אבל יוסף נשאר שם  40שנה.
זהו סיפורו של נער יהודי שעשה דרך מפותלת קשה וארוכה כדי לחיות בארץ ישראל.
קראנו לו יוסף .צ ואכן צדיק היה האיש.

יהי זכרו ברוך!
)ליקט וערך :אורי לבנה(
__________________________________________________________________________
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אבלים ומשתתפים בצערן של המשפחות
ענבר אבנר ודודי ,ענבר נמרוד ואסנת
והמשפחה המורחבת
עם פטירתו של חברנו היקר
מוניו ברנדווין ז"ל
מותיקי הקיבוץ
נולד בפולין 28.3.1913
נפטר ביד מרדכי 31.1.2010
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי

מוניו )אברהם( ברנדוויין – קיצור תולדות חייו
מוניו נולד בשנת  ,1913בעיירה פודהיצה שבפולין ,לאביו אפרים ולאמו שרה .בהיותו בן חמש נולדה
אחותו הצעירה סוניה .שנה קודם החל מוניו ללמוד ב"חדר" ,ששימש לו גם כמקום למפגש חברתי.
בגיל  13החליט מוניו לחבור לתנועת השוה"צ ,אך רק שלוש שנים מאוחר יותר הוא צורף לתנועה ובמהרה
הפך גם למדריך.
בתנועה שימש כראש גדוד ומאוחר יותר אף כראש קן .בהמשך מילא תפקידים בארגונים יהודים שונים,
היה פעיל ב"החלוץ" שאיגד את כל תנועות הנוער הציוניות ,היה גזבר של ה"קרן קיימת לישראל" וגזבר
של "בית הספר לתרבות" בעיר מולדתו.
בגיל  20התגייס מוניו לצבא ושירת בעיר לבוב ,ביחידה של נשק מסייע ומרגמות.
עם סיום שירותו הצבאי פגש את ריסיה ,לימים אשתו .בשנת  1935יצא לסוסונביץ' להכשרה ,בה עבד
בעבודות שונות ואף שימש בה כמזכיר.
עלייתו של מוניו לארץ ישראל החלה במסע יבשתי ליוון ומשם באוניה לחופי המדינה שבדרך .בשנת 1938
הגיע היישר לקיבוצנו" ,מצפה הים" דאז ,תוך שהוא משתלב בקבוצת הדייג של היישוב.
בהמשך ארגן מוניו מחלקה ימית שתפקידה היה להוריד עולים מאוניות שהגיעו לארץ ישראל.
באותה שנה התגייס מוניו לארגון הפלמ"ח ,בו שימש כמפקד כיתה ובהמשך כקצין.
תפקידיו של מוניו בפלמ"ח הקנו לו ניסיון רב וסייעו לו בהשתלבותו בהנהגת הקיבוץ ובהתמודדות מול
הצבא המצרי בקרבות תש"ח.
עם סיום הקרב על יד מרדכי המשיך מוניו להילחם בשורות הפלמ"ח תוך שהוא משתתף במבצעים רבים.
בשנת  1949השתחרר מוניו מהפלמ"ח ,חזר לקיבוץ ונרתם למאמצי השיקום של היישוב.
בקיבוץ עבד מוניו ב -ש.מ.ר ,.מפעל השימורים של הקיבוץ ,היה אחראי על פעולות ההנצחה ,שימש כמרכז
משק וכמזכיר קיבוץ ,נשלח להדריך את גרעין "רונן" בכרם שלום ,היה פעיל מטעם תנועת מפ"ם וריכז את
סניפיה בדרום ובנגב.
במהלך השנים נולדו למוניו וריסיה שלושת בניהם :אבנר ,נמרוד ואפרים ז"ל.
במלחמת ששת הימים גויס מוניו לצבא כמפקד גדוד בחיל הרגלים .לאחר המלחמה חזר לקיבוץ ,לעבודה
בלול ובמדגרה.
במאי  ,1971התרחש אסון ומוניו שכל את בנו אפרים בתאונת דרכים קשה סמוך לקיבוץ.
בשנים  1977 - 1971עבד מוניו במחלקת הביטחון של הקבה"א ,אח"כ חזר לקיבוץ לעבודה בפרדס ,עד שפנו
אליו להיות אחראי על המדגרה בשער הנגב .ב 1984 -חזר לקיבוץ ,שוב לעבודה בפרדס .ב 1986 -החל מוניו
את עבודתו המסורה בארכיון הקיבוץ ,תוך שהוא מחלק את זמנו בין הנצחת חברי ואירועי הקיבוץ לבין
תיעוד דקדקני של תקופת הקמת הקיבוץ ומאורעות תש"ח.
מוניו התמיד בעבודתו בארכיון עד ימיו האחרונים ,פעילות ששיקפה את דמותו ואופיו הנמרץ לאורך כל
הדרך תוך הפגנה מוחלטת של נחישות ,דבקות במשימה ואמונה בדרכו.

יהי זכרו ברוך!
)ליקט וערך :אופיר לבנה(
__________________________________________________________________________
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משולחנו של מרכז המשק
ברצוני לנצל הזדמנות זו ולברך את מוטי ברנדס עם היבחרו לתפקיד מנהל כספים
של יד מרדכי ותאגידיו .למרות הויכוח על הכותרת של בעל התפקיד ,התוכן הוא כבד ורב אחריות.
בתפקידו החדש יהיה אחראי מוטי מטעמנו על מערכת הכספים ויפקח על מערכת הנה"ח והתמחיר.
ברכות ותודות למאירי פרל ,אנו מכירים שנים רבות ואני שמח על ההזדמנות שניתנה לי לעבוד איתך
במהלך השנתיים האחרונות .יושרה ,נאמנות ומסירות לתפקיד ליוו אותך לאורך שנות עבודתך ביד מרדכי.
דאגת להתחשב ברצונות ובצרכים ,גם של הלקוחות וגם של העובדים ,תמיד עם היד על הדופק ועם אוזן
קשבת .תודה ובהצלחה בדרכך החדשה!
שנת  2009כבר מאחורינו ,שנה שהחלה במלחמה ובמיתון ,בהמשכה נראו ניצני התאוששות מהמשבר
הכלכלי העולמי ,ובסיומה עצירת גשמים ובצורת קשה אשר פגעו ביבולי הגד"ש ובתוצאות הכלכליות של
המכוורת החקלאית .למרות המכות שניחתו עלינו סיימנו את השנה טוב יותר מהצפוי ,בעיקר הודות
למוסך ולרפת ,שתוצאותיהם העסקיות היו טובות יותר מהתוכנית.
באחת משיחות הקיבוץ הקרובות נביא לאישור את תוכנית העבודה של המשק לשנת  .2010התוכנית
אופטימית יותר משנת  2009ולוקחת בחשבון התאוששות במשק ושנה חקלאית טובה יותר .זה הזמן
לקחת ברצינות את תפילות הגשם.
יתרות הרווח יגדלו בכ 1 -מיליון  ₪ביחס לאשתקד בתנאי שהתאגידים יעמדו ביעדי התוכנית שהוצבה
בפניהם .התקציב מבטא עליה ברווחים ביחס לאשתקד ,וההתמקדות תהיה בהמשך הפיתוח בענף שרותי
האבקה ובשינויים ארגוניים ונוהלי עבודה חדשים במשק.

ענפי הצומח
התחלנו בתהליך של בחינת הענפים הניזונים מאמצעי ייצור במחסור )מים וקרקע( .התהליך מאבחן מצב
קיים ,סוגי מים והשימוש בהם ,ניתוח ארגוני וכלכלי של חקלאות הצומח הקיימת ,מבנה ארגוני וכד'.
בסיום התהליך יומלצו חלופות להשגת המטרות תוך התמקדות במבנה ארגוני נכון יותר ובהתווית
אסטרטגיה ותהליכי קבלת החלטות.
המטרה הכללית :מקסום הרווחיות הכלכלית של ענפי הצומח ,תוך ניצול מיטבי של משאבי הקרקע והמים
על סוגיהם ושל ההון האנושי והמקצועי הקיים.
בשלב ראשון הכנת החומר תיעשה בצוות היגוי הכולל את מרכזי הענפים הנוגעים בדבר ובשלב השני
יצטרפו הנהלות הענפים וההנהלה הכלכלית לדיון וקבלת ההחלטות.

"אסטרטגיה פיננסית"
בימים אלו התחלנו תהליך נוסף אשר יקבע נוהלי עבודה לעשורים הבאים בתחום האסטרטגיה הפיננסית.
במהלך השנים האחרונות היה קיבוץ יד מרדכי חשוף למשברים פיננסיים דרמטיים .כל יציאה ממשבר
מלווה בתהליך ארוך ומורכב ועל כן יש לקבוע כללים שיבטיחו שהמשבר הבא לא יגיע.
צוות ההיגוי המכין את החומרים לקראת דיונים בהנהלה הכלכלית כולל את חברי ועדת כספים :דודי
דורון ,מוטי ברנדס ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה ,גיורא אתר ,וכן את רכזי הענפים :ניצן ישראלי ,שי ציון,
איתן ציון ואיתמר דגני.

דיווח על התאגידים:
גד"ש
שנת  2009מסתיימת פחות טוב מהתוכנית ולמרות זאת התאגיד נושא רווחים על אף שנת בצורת ומיתון
בעולם ,אשר גרם לירידת מחירי התוצרת .הצוות עסוק בעיבודים וזריעות לקראת יבולי הקיץ .שנת 2010
אמורה להיות טובה יותר ,נתפלל שהגשמים האחרונים יהיו רק סימן לבאות.

מטע
המטע עבר לאחריות הגד"ש ונמצא בעיצומו של הקטיף .מחירים גבוהים ופרי יפה מביאים את גנבי הפרי,
שבלי כל בושה פורצים את הגדרות כל פעם במקום אחר וגונבים כמויות גדולות של פרי ,וזאת על אף
השמירה וההשקעה של הצוות בסגירת הפרצות והתקנת מכשולים רבים.
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פרדס
תחילת השנה התאפיינה במחירים נמוכים ו מלחמה שהגבילה את העבודה בפרדס .אך בחלק השני של
השנה היבולים טובים והמחירים סבירים בהחלט ומסתמנת שנה טובה .במהלך השנה טיפל הצוות בנטיעה
חדשה של כ 30 -דונם והחלפת זנים.

מכוורת החקלאית
בצורת קשה שפגעה בפריחת צמחי הבר פגעה קשה ביבול הדבש .חקלאים שזרעו פחות שטחים והשתמשו
בפחות שרותי האבקה הביאו לירידה של כ 50% -מהתוכנית התקציבית של המכוורת.

מוסך
הבצורת אינה משפיעה ,אז המלחמה כן .בתחילת השנה כמעט ולא היו מבקרים ,מה שלא הפחיד את
הצוות שעושה עבודה נהדרת במוסך ,הן מקצועית והן בשרות טוב ואמין .משנה לשנה הרווחיות עולה,
השנה עברנו את המיליון !₪

ממלכה
בממלכה שנה רווחית נוספת בעקבותיה חלוקת דיבידנד לבעלים ,כדאי להפוך את זה להרגל .למרות שגם
על ענף המזון עברה שנה קשה ,אגרסיביות בשיווק וניהול ממוקד הביאו לעמידה ברוב היעדים שההנהלה
לקחה על עצמה .היעד לשנה זו ,שהתאפיינה בחוסר וודאות כללי ,היה אמביציוזי מאד ועל כך מגיע
"שאפו" להנהלת המכוורת .בישיבת דירקטוריון החברה בה הוצגו הדוחות הכספיים של החברה הצטרפו
כל הדירקטורים לברכות להנהלה.

רפת יד חיל
שנת  2009הינה השנה הרווחית ביותר מאז הקמת השותפות עם ברור חיל.
הגורמים לתוצאה הטובה הם מחיר מטרה גבוה ומנגד ירידת מחירי המזונות .בנוסף מחירי הבשר היו
גבוהים מאוד .תוצאות מקצועיות שהיו טובות מאוד )כ 1,000 -ליטר יותר לפרה נחלבת( אפשרו מכירתם
של פרות ועגלות רבות.
שנת  2010מסתמנת כפחות טובה ,מחירי מטרה ירדו ומחירי מזונות עלו.
במהלך השנה השקיעה הרפת בבניית בורות הפרדת זבל ,בורות אשר אמורים לחסום את זרימת הזבל
למט"ש ,לדאבוננו מתברר שהבורות אינם מספיקים ולכן נידרש לפעולה נוספת על מנת לעמוד
בקריטריונים של איכות המים המגיעים למט"ש.

שרותי האבקה
המיתון הקשה לא פסח גם על לקוחות המפעל .משקי ירקות רבים נקלעו לקשיים ואף לפשיטות רגל
ולכינוס נכסים .למרות זאת במחלקת הבומבוסים עמד הצוות ביעדים ואף הגדיל את הרווח הצפוי.
בתחום ההדברה הביולוגית נצפית התקדמות רבה לקראת הכניסה לשוק .מבחינה מקצועית התבססנו עם
שני יצורים אצל מגדלי הערבה והשנה ניכנס עם סל שלם למגדלים.
לא נכון יהיה לפרסם מעל דפים אלה את המהלכים הרבים בהם אנו נמצאים ,אך חשוב לדעת שהצוות
כולו עומד ביעדים אשר הוצבו בפניו.

מט"ש  -מתקן טיהור שפכים
אני חושש לנקוב בלוחות זמנים לתחילת הפעלת המט"ש ,אך אנו נמצאים בקו הסיום .הרגולציה כהרגלה
מקשה ,ובכל זאת חברת חשמל אמורה לסיים עבודות במהלך השבוע הבא ,מע"צ אישרה את העברת צינור
כרמיה וחציית כביש  ,4ואם כל זה יקרה ...עדיין איכות המים המגיעה למט"ש מהרפת )כפי שציינתי לעיל(
אינה עומדת בקריטריונים .לכן מצפה לנו עוד עבודה עד הפעלת המתקן.

פרויקט סולארי על גגות הקיבוץ
חשמל פוטו וולטאי  -מתקנים בינונים עד  5מגה וואט  -לפני כחודש פרסמה הרשות לחשמל את
התקנות המסדירות התקנה של מערכות בינוניות עד  5מגה וואט להפקת חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית,
להלן .PV -
ההתקנה מאפשרת ליצרנים למכור  300מגה וואט לחברת החשמל בפרק זמן של  3שנים .בשלב ראשון
המכירה תהיה בהיקף של  50מגה וואט בלבד במחיר מטרה של /₪ 1.49קווט"ש ,בשלב שני  50מגה וואט
נוספים במחיר הנמוך ב  , 5%בשלב שלישי  85מגה וואט בהפחתה נוספת של  5%ו 115 -מגה וואט
אחרונים בהפחתה נוספת של  .5%ההערכה שבשלב ראשון יאושרו ויותקנו מערכות על גגות מבנים.
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הביקוש להתקנת מערכות גדול על ההיצע ולכן יש חשיבות מרובה לחתום על הסכם ולהגיש בקשה כיצרן
חשמל על מנת להיכלל במכסת היצור הראשונה .לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות תוקם חברה
ייעודית לאתר שתגיש בקשה להיות יצרן חשמל .על החברה לפעול לקבלת היתרי עבודה של מתקנים על
גגות המבנים ,לקבלת אישורים של חברת החשמל למתקן ,ולהוכחת יכולת פיננסית ,ועוד.
עלות מתקן ל 5 -מגה וואט מוערכת בהשקעה של  60מיליוני ) ₪השקעה של גורם חיצוני( ולוח הזמנים
לקבלת אישור יצרן יארך לפחות  18חודשים.
ההנהלה הכלכלית ואנוכי עסוקים בנושא באינטנסיביות רבה.
מטרתנו כעת לבחון ולבחור את החברה החיצונית שתשקיע ותפעיל את המערכות ,תוך קביעת הנתח
מהרווח שיעבור ליד מרדכי.

פוטנציאל התקנה ביד מרדכי.
הגגות שיד מרדכי יכולה להעמיד לפרויקט הם :רפת ,לול ,בית אריזה ,ממלכה ,מוסך ,סככות גד"ש ,חד"א,
אולם ספורט והבומבוסים.

פרמטרים לבחירת הספק המועדף
ההחלטה עם איזו קבוצה/חברה להתקשר מורכבת ,מפני שהיא כוללת שקלול של המרכיבים הבאים:
גובה שכ"ד ,דמי רצינות והיוון תשלומי שכ"ד.
.1
יכולת ארגונית וביצועית להשגה מהירה של רישיון יצרן.
.2
הון עצמי של  20אחוז מעלות ההתקנה )כ 60-מש"ח למתקן(.
.3
.4
ערבות ביצוע בגובה  5%מהעלות.
יכולת לגיוס מימון בנקאי
.5
גיבוי של יצרן מחו"ל בעל ידע וניסיון בהקמת מתקנים בהספק של  5מגה וואט לפחות.
.6
.7
העדיפות שנותן היזם ליד מרדכי בצבר ההסכמים המצויים באמתחתו.
שבת שלום ,דודי דורון
__________________________________________________________________________

שילוט חדש לקיבוץ
במהלך השבועות הקרובים יחלו עבודות התקנת השילוט החדש ברחבי הקיבוץ.
נמסר על ידי שוקי רייזל – ועדת תכנון
__________________________________________________________________________

לסבתא רבא הגאה אניה שטרנברג
לסב המאושר שאול וולנסקי
ולהורים המאושרים ליהי וינון
מזל טוב להולדת הנין ,הנכד והבן – אוריה !
אח ל -יהלי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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