פתיחת התערוכה
ב"דנה גלריה לאמנות":
מחר ,שבת ,בשעה .12.30
בפתיחה יציגו האומנים
והאוצרת את העבודות.
חברים ואורחיהם מוזמנים.
צוות הגלריה

קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1152
21.1.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל משעה
,19.45
הורים מתבקשים
ללוות ילדיהם

בדף הפעם* :אירועי תרבות וט"ו בשבט *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה............................
__________________________________________________________________________

מתרבות באהבה!
השנה האזרחית החדשה מביאה עימה שפע פעילויות תרבות בחודשים הבאים!
צעירי הקיבוץ פנו לוועדת תרבות וביקשו לשתף פעולה בערבי התרבות.
שיתוף הפעולה ויוזמת הצעירים חשובים לנו מאד ולכן החלטנו על כמה ערבים משותפים בעלי
תכנים שמתאימים לכל הגילאים.
התחלנו עם מסיבת סוף השנה האזרחית שהייתה הצלחה גדולה ,אנו ממשיכים בערב משחקי שולחן
)פוקר ,שש-בש ,שחמט ,רמי( ורעיונות להמשך יש לרוב.

סוף השבוע הנוכחי יוקדש לאירועי ט"ו בשבט
 ראש השנה לאילנות – נטיעות ט"ו בשבט
הזמנה לסדר ט"ו בשבט  -יום שישי  ,21/1/2011שעה 14:00
בתכנית:
• קיצור סדר ט"ו בשבט – ארבע כוסות כנגד ארבע עונות השנה בשילוב קטעי שירה וסיפורי חג
בהנחיית מישל דגני.
• נטיעות מסורתיות של ילדי כיתה א' – יובל דגני ,בן שניידר ,ויליאם פוקס ,אורי מורן ,גל לוז,
עדי דבורה ,שחר ניצן ועידו יובו  -בהנחיית שולה ארצי.
• נטיעות של כלל החוגגים – נטיעות של שקדיות וכליל החורש בהדרכת עידו מן.
• כיבוד לחג :ארוחת ארבע של חלה ודבש ,תה צמחים ופירות יבשים.
התחלת הטקס בשעה .14:00
נפגש בגבעת המוזיאון על רחבת האספלט בכניסה למועדון לחבר.
האירוע הוא לכלל הקבוץ )לא רק לילדי כיתה א והוריהם(.
מומלץ להביא כלי חפירה.
חג נטיעות שמח!

 ערב משחקי שולחן
ערב שישי במועדון לחבר שיוקדש למשחקי שולחן )שחמט ,שש-בש ,רמי ,פוקר ועוד(...
)אנו מבינים את הרגישות ,לנושא הכסף ,דמי ההשתתפות הם למשחק הפוקר בלבד!!(
מובטחת אווירה שמחה ,מאתגרת וחמה.
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 טיול ט"ו בשבט
יום שבת ,22/1 ,טיול ט"ו בשבט לנחל אוג למרגלות קיבוץ אלמוג-צומת יריחו -
מצורפת תזכורת של משה הקל והצוות המארגן:
נצא במצב רוח חיובי ,נשאיר את הצרות בצד לכמה שעות ,נכייף ,נצחק ונאכל.
לא לשכוח להצטייד בבגדים נוחים להליכה ,פיסוקים ומתיחות ,נעלים נוחות ,נשנושים לדרך ,מים
להליכה .בסוף הטיול נתכנס בחוף קליה לארוחת צהריים .למעוניינים להשתכשך בים המלח – הביאו
בגדים להחלפה.
שעת יציאה 08:00 :מחניית חדר האוכל.
לידיעה ,הרשימה על לוח המודעות מחייבת ,ומי שלא יגיע יחויב בכל זאת.

 אירועים נוספים להמשך
 – 26/ערב בחסות המועצה לשימור אתרים – רוח צוענית.
בתאריך 26/2
 – 26/ערב עם "הבוסתנאים" 30 ,נגני אקורדיון ,קלידים ונשיפה.
בתאריך 26/3
בשני החודשים הקרובים מתוכננים  2ערבים גדולים בחסות הסתדרות המורים!
באביב מתוכנן טיול קיבוץ לצפון עם לינה!
נאחל לעצמנו שיהיו לנו הרבה פעילויות וערבי תרבות מעניינים ומגוונים !!!!
להתראות עם כולם,
נאווה גל וצוות התרבות
__________________________________________________________________________

שיחת קיבוץ*
תתקיים ביום שני ,31.1.11 ,בשעה  20:30בחדר האוכל
נושאים לדיון:
 .1תוכנית אסטרטגית פיננסית לקיבוץ – הצגה ודיון .מצגת בנושא תשלח בהקדם לחברים.
 .2מודל פנסיה חדש – הצגה ודיון .ההצעה מפורסמת בדף המזכירות הנוכחי.
 .3שיקום תשתיות השקיית הנוי – הצגה ודיון .פירוט בנושא בדף המזכירות הנוכחי.
 .4סיווג משני של הקיבוץ כאגודה לאספקת מים – הצגה ודיון .פירוט בנושא בדף מזכירות מס'
.14.1.11 ,1151
 .5הארכת כהונת מזכירות – .הצגה ודיון .פירוט בדף המזכירות הנוכחי.

*השיחה תשודר בשידור חי.
 ,1-12/2בשעות .21.30 + 18.00 + 14.30
12/2/11
*שידורים חוזרים בימים ג'-ש'/2/11 ,
.1111-13/2
13/2/11
נושאי השיחה יובאו לאישור הקלפי בתאריכים /2/11
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 17.1.11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1תיקון לטיוטת ההצעה למודל החדש של הפנסיה
לפני כחודש אישרה המזכירות בישיבה משותפת עם ההנהלה הכלכלית את טיוטת ההצעה למודל החדש
של הפנסיה )ד.מ .(24.12.10 ,1149 .בדיון הנוכחי ,שהתקיים במקביל גם בהנהלה הכלכלית ,אישרה
המזכירות תיקון לטיוטת ההצעה.
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התיקון מסתמך על עבודה שהגישה חברת 'מבט יועצים' לקיבוץ לקראת סוף החודש שעבר ,אשר בתמצית
כוללת:
 גיליון נתוני חוב אקטוארי )פנסיוני( לכל חבר וחבר.
 ריכוז סך ההפקדה הנדרשת על ידי הקיבוץ פר חודש ושנה לטובת יעד פנסיה של  40%מהשכר
הממוצע כהגדרתו בחוק ביטוח לאומי.
 ריכוז סך הסכומים הנדרשים על ידי הקיבוץ לתשלומי תקציבי הקיום לפנסיונרים.
)תקציב קיום = פנסיה  +ביטוח לאומי  +השלמה נדרשת לסך תקציב קיום(.

תיקון ראשון – הגדרת גובה תקציב הקיום
בהמשך להצגת נתוני עבודת 'מבט יועצים' הומלץ על ידי הצוות הייעודי לגיבוש מודל הפנסיה החדש כי
תקציב קיום לפנסיונר יעודכן לסך גובה הפנסיה  ₪ 2050 +לפנסיונר יחיד בזוג) .תקציב קיום של פנסיונר
יחיד בבית אב יעמוד על  115%מתקציב קיום לפנסיונר יחיד בזוג( .הצעה גבוהה יותר נראית כרגע פחות
ריאלית ותישקל בהמשך על ציר הזמן בהתאם להתפתחויות במשק.

תיקון שני
מהעבודה עולה כי בניגוד לטיוטת ההצעה המקורית נדרש כעת סכום של כ 8 -מיליון ) ₪במקום  7מיליון(
לסגירת החוב הלוחץ לגילאי .62-68
הפריסה שתוכננה לשנים  2011-2015תימשך שנה נוספת ותתוכנן לשנים  ,2011-2016מיליון  ₪כל שנה,
)סה"כ  6מיליון  + ₪כ 2 -מיליון  ₪קופות גמל של הקהילה שיופקדו במהלך התקופה =  8מיליון .(₪

סיכום
להלן הצעת ההחלטה המתוקנת כפי שתעלה לדיון בשיחת הקיבוץ הקרובה:
א .הפנסיה תעמוד על  40%מהשכר הממוצע במשק בהתאם לסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי ותעודכן כלפי
מעלה בהתאמה )בשנים האחרונות מדי ינואר( .נכון להיום  .₪ 3,276הפנסיה לא תפחת מהגמלה
הפנסיונית המלאה כהגדרתה בתקנות.
ב* .תקציב קיום לפנסיונר יעודכן לסך גובה הפנסיה  ₪ 2050 +לפנסיונר יחיד בזוג) .נכון להיום .(₪ 5,326
תקציב קיום של פנסיונר יחיד בבית אב יעמוד על  115%מתקציב קיום לפנסיונר יחיד בזוג )נכון להיום
.(₪ 6,125
*תקציב קיום לפנסיונר = פנסיה  +ביטוח לאומי  +השלמה נדרשת לסך תקציב קיום לפנסיונר.
ג .מקורות לחוב האקטוארי )הפנסיוני(:
ג .1.סך החוב עומד על כ 20 -מיליון  .₪פתרון ארוך טווח יתוכנן עד סגירתו .סכומים מדויקים יוגדרו
בהתאם לעבודת חברת מבט יועצים.
החוב מתחלק לשלושה חלקים:
ג .2.קבוצת החברים המצטרפים לגיל הפנסיה ,גילאי  ,62-68סה"כ חוב כ 8 -מיליון  .₪סגירת החוב
מתוכננת בתוך  6שנים קדימה ,להפקדה בקופות אישיות 1 ,מיליון  ₪כל שנה ) ,2011-2016העברה רבעונית
בכל שנה(  +כ  2 -מיליון  ₪הנמצאים בקופות גמל )יופקדו במהלך התקופה  2011-2016בהתאם לפריסה
באישור ועדת כספים ,ההנהלה הכלכלית והמזכירות(.
ג .3.חוב לפנסיונרים הוותיקים – סגירת החוב תתוכנן בתוך  4שנים ,לאחר סגירת החוב הלוחץ )תכנון
שנים  .(2020 – 2017ההפקדה תועבר לקרן המילואים.
ג .4.העברות שוטפות חודשיות של המשק לקהילה לצורכי פנסיה של החברים ורשת ביטחון לפנסיונרים
יהיו על סך  1.8מיליון  ₪לשנה )תוספת של  0.5מיליון  ₪כל שנה( ויימשכו כל עוד לא ייסגר החוב
לפנסיונרים הצעירים המצטרפים לגיל הפנסיה על ציר הזמן.
ג .5.סכומי ההעברות וההפקדות יוצמדו למדד החל מינואר .2011
ד .קופות הגמל של הקיבוץ ייועדו כמקור בטוח להפקדות לקופות הפנסיה של החברים וייחשבו כמקור
בטוח להשלמת החוב הלוחץ שעומד על כ 8 -מיליון .₪
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ה .ייעוד כספים ממימוש נכסים שלא במהלך העסקים הרגיל יובא לדיון והחלטה בשיחה ובקלפי.
ו .הצעת החלטה זו תיושם החל מינואר  2011ותעוגן בתוכנית שינוי אורחות החיים שתובא לאשרור
הקיבוץ.

 .2הארכת כהונת מזכירות
במהלך חודש פברואר מסתיימת הקדנציה של החברים המכהנים במזכירות בשלוש השנים האחרונות.
יריב קלרמן ,גלעד בארי ואופיר לבנה ,היושבים במזכירות מתוקף תפקידם ,פנו לחברי המזכירות וביקשו
את אישורם לפנות לחברי הקיבוץ ולבקש להאריך את קדנציית המזכירות הנוכחית לתקופה של 10
חודשים נוספים ,קרי עד סוף שנת .2011
הפניה נובעת מכך שהמזכירות הנוכחית התמקצעה במהלך כהונתה בתחום ניהול אורחות החיים.
על פי תוכנית העבודה ,מייד עם סיום אישור מודל הפנסיה החדש ,תיכנס המזכירות לתהליך אשרור
תוכנית שינוי אורחות החיים הצפוי להימשך מספר חודשים ,קודם גמר דיונים פנימיים ,בהמשך יצירת
תהליך ציבורי עד האשרור בקלפי.
דגש נוסף :המזכירות הנוכחית כבר עמלה שעות רבות על הכנת טיוטה המכילה תיקונים ותוספות לחוברת
השינוי ,ולכן ,מקצועית ועניינית ,מומלץ שהמשימה תושלם על ידה.
יריב ,גלעד ואופיר הודו לחברי המזכירות על היענותם להצעה ועל נכונותם להמשיך ולשרת את הציבור
לתקופה נוספת.
הנושא יעלה לדיון בשיחת הקיבוץ הקרובה ולאחריה לאישור החברים בקלפי.

 .3שיקום תשתיות השקיית הנוי – דיון נוסף לפני שיחת קיבוץ והמשך הצבעה בקלפי בנושא
כזכור ,נושא שיקום תשתיות השקיית הנוי הועלה להצבעה בקלפי בתאריך  12.12.10כהצבעה בין שתי
חלופות.
חלופה אחת  -דגלה בשיקום לפי המצב הקיים כאשר התוצאה הינה שענף הנוי ממשיך להשקות את שטחי
הנוי במגרשי החברים במתחמי המגורים )והתשלום של החברים על השקיית הנוי במגרשי המגורים ייעשה
דרך המס בחלוקה שווה(.
חלופה שניה  -דגלה בשיקום תשתיות ההשקיה לפי מגרשי החברים כאשר אחריות ההשקיה היא על
החברים )והתשלום של החברים על השקיית הנוי במגרשי החברים תלויה בנפח ההשקיה ואישית לכל
אחד לפי גודל מגרשו וכמות השקייתו(.
בהצבעה גברה החלופה השניה על הראשונה ,אך שתיהן לא עברו רף של  50%מהמצביעים בעד ונגד ,ולכן
על פי הכללים יש להמשיך בהצבעה עם החלופה שגברה ,הפעם כהצבעת "בעד ונגד" רגילה.
המזכירות מבקשת להפנות תשומת הלב לכך )הוסבר גם קודם להצבעה הקודמת(,
שהאחריות והמימון לשיקום הצמחייה/דשא והתשתית הפיזית של ההשקיה –

הינם ע"ח הקהילה!
למעוניינים  -השיקום יכלול גם פתרונות לצמצום עלויות ההשקיה על ידי הנחת טוף,
שתילת צמחייה משתרעת הצורכת מעט מים וכד'.
במהלך השבועות האחרונים שלאחר ההצבעה התקיימו שני דיונים בצוות היישום ,בהם נבדקו אפשרויות
לחפש הצעת פשרה בנושא .רעיון שעלה ,אך לא נתמך בסופו של דבר בצוות היישום ואף לא במזכירות:
לאפשר לכל בית אב לבחור אם הוא מעוניין להשקות לבדו את מגרשו )ולהיות מחויב בהתאם( ,או
לחילופין להמשיך ולהיות קשור למערכת השקיה מרכזית ,כשהנוי משקה את המגרש ,והחיוב דרך המס
האחיד )רק לאלה שבחרו באופציה זו(.
הרעיון נפסל מהסיבה העיקרית שיישומו יקר יותר היות ויהיה צורך להכניס לאדמה מערכת כפולה של
תשתיות השקיה.

סיכום:
כסיכום לכלל הדיונים בנושא רואה המזכירות חשיבות פורמאלית ועניינית להמשיך את תהליך
ההצבעה בנושא.
המזכירות תומכת בחיוב בחלופה שנשארה לפיה תשתיות הנוי ישוקמו כך שכל בית אב יוכל
להשקות את מגרשו בהתאם לגישתו ובהתאם גם ישלם על צריכת המים.
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נימוקים עיקריים לתמיכה בחלופה שנותרה:
 יש לשמור על המגמות עליהן החלטנו ובהן בחרנו ,זו המשמעות של תהליכי שינוי אורחות החיים
ושיוך הדירות והפרצלציה ,כלומר כל בית אב צריך להיות אחראי להשקיית חלקתו ולשאת בנטל
בהתאם .זכותו של כל חבר לקבוע כמה ירוקה ,מבונה או פורחת תהיה סביבתו בתוך מגרשו.
 יש הגיון רב להביט קדימה ולתכנן כבר היום את שיקום הנוי והתשתית בראיה עתידית של
חלוקת המגרשים .אין שום טעם לבזבז משאבים כספיים בביצוע השיקום לתשתית ציבורית
כשבעוד תקופה נראית לעין יחולקו המגרשים ויהיה צורך להתאים את תשתית ההשקיה למגרשי
החברים.
 כפי שידענו להפריט את החשמל ,אנרגיית הגז ,המים החמים ומי השתייה ,צריך להפריט כעת את
מיי ההשקיה .ללא ספק יושגו ייעול וצמצום גם בתחום השקיית מגרשי המגורים.
דגשים להחלטה:
 .1שיקום התשתית הפיזית של ההשקיה ושיקום הצמחייה במגרשי החברים יהיו ע"ח הקהילה ,כחלק
מכספים שהתקבלו לצורך כך ממדינת ישראל כתוצאה מהנזק שנגרם בשטח מבניית הממ"דים ,ומתקציב
הקהילה.
 .2כל חבר יוכל לבחור את סוג הגינון והצמחייה )דשא  /צמחייה משתרעת ,צמחייה הדורשת ריבוי/מיעוט
השקיה  /טוף וכיו"ב( לקראת תוכנית חד פעמית לשיקום הנוי .הביצוע על ידי ועל חשבון הקהילה.
 .3על מנת שאחורי הבתים לא יוזנחו יוצע על ידי הנוי גינון מתאים או כיסוי דקורטיבי אחר כגון טוף
)כדוגמת השיקום שבוצע כבר בשכונת סולל בונה – מומלץ לגשת ולהתרשם(.
דגש נוסף:
המזכירות תשקול הצעה נפרדת )לדיון נפרד בהמשך בתקציב הקהילה( לפיה ייבחן סבסוד זמני במחירי
המים לתקופת מעבר של מס' חודשים עד שנה ,זאת על מנת להקל על החברים בתקופת המעבר בין המצב
בו הורגלנו במשך שנים על פיו הנוי משקה את גינות החברים לבין המצב שמוצע לאישור על פיו החברים
ידאגו להשקיית הנוי במגרשם) .הצעה זו אינה חלק מההצבעה הנוכחית ,וכאמור תועלה בהמשך בדיונים
על תקציב הקהילה(.
)בהתאם להחלטות קודמות ,ההשקעה בפרויקט הפרטת ומניית המים התאפשרה באמצעות נטילת
הלוואה והחזרתה על ידי חיוב הצרכנים במחירי התקנות(.

 .4שדרוג התשתית הראשית של המים ומיקום שעוני המים במתחמי המגורים
בהתאם להחלטה מקצועית של מתכנני תוכנית שדרוג התשתית הראשית של המים בקיבוץ הומלץ לייצר
מרכזיות מים עיליות לכל כ 8 -דירות ,אשר ימוקמו בגבולות מגרשי חברים.
יתרונות:
 שמירה על חוזק תשתית המים.
 הגדלת שטח מניית המים.
 כשהשעון מרוחק מקירות הבתים לא צפויות בעיות קליטה אלחוטית של נתוני המניה.
חסרונות:
 בעיית הנראות הנופית :מחד כמות השיברים לאורך המדרכות תפחת ,מאידך המרכזיות החדשות
בולטות יותר משיבר כיום שהינו בעל כ 2 -נקודות ,כלומר ,חשש לנראות הכללית של הנוף.
 המרכזיות עלולות להיפגע פיזית מכלי רכב שיתמרנו בסביבתן.
צוות היישום והמזכירות תומכים בגישה המוצעת היות ויתרונותיה בהחלט משמעותיים .במקביל יינקטו
פעולות לנטרול החסרונות:
 הקטנת רוחב וגובה המרכזיות.
 הצנעת המרכזיות באמצעות גינון מתאים או מיקומן במקומות מוסתרים יותר.
 יש לזכור שקריאת המונה היא אלחוטית ואוטומטית ,וניתן לראותה באינטרנט בכל רגע נתון,
ולכן אין צורך ממשי לגשת למונה או לשיבר ,אלא במקרה של תקלה.
המזכירות תומכת ומאמצת את הגישה המוצעת בהתאם לדגשים שניתנו לעיל.

 .5השקיית גינות תושבים
השקיית גינות התושבים אינה בהכרח מובנת מאליה.
מחד ,התושבים מעוניים בוודאי שגינותיהם יושקו ויהיו ירוקות ,מאידך עלויות ההשקיה כיום גבוהות.
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בנוסף ,מרבית התושבים אינם רואים בדירותיהם בתי קבע ולכן לא בהכרח יבחרו להשקיע בגינון סביב
ביתם.
יחד עם זאת ,לאחר מספר דיונים בצוות היישום ובמזכירות ,מוצע ומסוכם כך:
 .1תושבים המתגוררים במתחמי מגורים המתאפיינים בדירות קטנות שאינן לשיוך דירות )שכונת הפסל,
שכונת סולל בונה ,דירות  40מ' בשכונת ותיקים ,מתחם אשקוביות( יחויבו באופן הבא:
 השכונה תושקה על ידי ענף הנוי.
 לכל שכונה יותקן שעון אחד של מניית מי השקיית נוי השכונה.
 העלות השקיית נוי השכונה תתחלק שווה בין תושבי השכונה.
 .2תושבים המתגוררים במתחמי מגורים המיועדים לחלוקת מגרשים ולשיוך דירות ,יחויבו בשיטה בה
יחויבו חברי הקיבוץ )כתלות בתוצאות ההצבעה הקרובה בנושא – )סעיף  2לעיל((:
 אם יוחלט על העברת האחריות לחברים – אזי במתחמי מגורים אלה אחריות ההשקיה תעבור גם
לתושבים )כל תושב ישלם בעבור השקיית מגרש הדירה בה הוא מתגורר( ,כאשר הבקרה על
איכות ההשקיה וקביעת סוג הגינון תיעשה על ידי ענף הנוי תוך שיתוף התושבים.

לאחר שתתבהר תמונת המצב לגבי החברים ,תיזום המזכירות אסיפת תושבים
על מנת להסביר ולהבהיר את הנושא.

 .6פרויקט שדרוג תשתית המים הראשית
בהמשך לשיקום המדרכות )כתוצאה מפרויקט הממדים( ומיקומן בהתאם לפרצלציה ,ובהמשך לפרויקט
שדרוג תשתיות החשמל ,עולה כמובן הצורך לשדרג גם את תשתית המים הראשית במתחמי המגורים,
זאת משתי סיבות עיקריות:
 .1הצורך במיקום התשתית בשולי המגרשים.
 .2התיישנות הקווים הישנים שסובלים מבלאי ופחת גבוה.
פרויקט שדרוג תשתית המים הראשית מתמקד במתחמי המגורים בלבד.
במקור תוכנן חיסכון בפרויקט תוך מחשבה כי ניתן יהיה להשתמש בחפירות תעלות לתשתית החשמל
ולנצלן גם להנחת תשתית המים החדשה )ד.מ .(3.9.10 ,1137
בהמשך ,לאחר התלבטות עם מהנדסי המים ,מהנדסי החשמל ,נציגי משרד החקלאות וקבלני המים
והחשמל ,הומלץ לא להכניס את תשתית המים והחשמל לאותה חפירה מהשיקולים הבאים:
 לא בטיחותי לשלב תשתית חשמל עם תשתית מים בצמידות באותה חפירה.
 בעת תקלה עתידית בתשתית אחת קיים סיכוי גבוה לפגיעה בתשתית האחרת.
 קיים קושי בעבודה משותפת של שני קבלנים באותה חפירה )אחריות על החפירה(.
 הקבלנים עובדים בקצבי זמן שונים.
 בנוסף ,אילו היינו פועלים כבתוכנית המקורית היה עלינו לשלם בערך אותו סכום של עלות
החפירה לקבלן העל של משרד החקלאות )כמופיע בהסכם איתו( ועוד עלות לניהול העל של
משרד החקלאות.
 הסיבות הרשומות כאן הביאו לכך שעלות הנחת שתי תשתיות באותה חפירה גבוה יותר מהנחת
כל תשתית בחפירה נפרדת.
הגישה כעת להמשיך את הפרויקט ,שעלותו הכללית נאמדת בכ 1.2 -מ'  ,₪תוך הסתמכות על שני מקורות
מימון:
 .1בתוכנית האסטרטגיה הפיננסית הרב שנתית שאושרה על ידי המזכירות וההנהלה הכלכלית )ד.מ
מס'  (24.12.10 ,1149נלקחה בחשבון תמיכת בתשתיות קהילה בסך של  4מ'  ₪לפריסה למספר
שנים )כפי שפורסם אז ,התוכנית האסטרטגית הפיננסית תוצג בשיחת קיבוץ הקרובה ותובא
לאישור החברים בקלפי(.
 .2בהתאם להחלטות קודמות ,מחירי תקנות המים המושתים על החברים יחזירו במהלך השנים את
ההלוואות שנלקחו לצורך השקעות שנדרשו לפרויקט הפרטת המים )שבוצעה( ולצורך השקעות
נדרשות ברשת המים ותחזוקתה.
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המזכירות מאמצת את הגישה הכללית ומנחה את מנהל הקהילה להציג בשיחת קיבוץ את תוכנית
התשתיות המלאה והרב שנתית בסמיכות להצגת תקציב הקהילה לשנה זו.

 .7מיקום מגורי תאילנדים
על פי תוכנית האב של הקיבוץ מתוכננת בעתיד הנראה לעין שכונת מגורים בחורשת הנחל ,שם נמצאים
גם מגורי התאילנדים כיום.
כחלק מתוכנית העברת מגורי התאילנדים למקום חלופי הוצע בזמנו להעבירם דרומית לאולם הכנסים,
לאזור משטח הבטון של הרפת המכונה "קורל" .ההצעה זכתה אז למספר התנגדויות בציבור בשל הקרבה
לאולם הכנסים ובשל הצבת המגורים בתוך מתחם הרפת.
לאחר חשיבה נוספת של צוותי התכנון ,לרבות דיון ואישור בועדת תכנון ,מוצע כעת למקמם בסמוך לבית
האריזה של הקיבוץ ,בשטח שיתפנה כתוצאה מהריסת הלול המערבי הישן )הריסת הלול הישן נדונה
ואושרה בהנהלה הכלכלית והינה חלק מתוכנית חידוש ענף הלול של הקיבוץ לאורך השנים(.
המזכירות אישרה את המיקום המוצע.
תוכנית הביצוע תאושר בשלבים מאוחרים יותר.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------התארגנות הרפת יח"ם
רמת הנגב

לידיעת הציבור
בחשבונות החשמל שהוצאו לחברים
ולתושבים לחודש דצמבר  2010ננקב תעריף
שנראה על פניו גבוה מדי.
בשיטת החיוב הנהוגה כאן נקבע המחיר מידי
חודש כממוצע של תעריפי מתח נמוך
משוקללים בצריכה לפי שעות )תעו"ז( כפי
שנמדדו במונה חברת החשמל בכניסה לקבוץ.
נמצא שבחישוב המתמטי של התעריף
הממוצע לא נפלה כל טעות.
לאור זאת נערכת כרגע בדיקה על האפשרות
שלמונה של חברת החשמל נגרמה תקלה )או
קרתה טעות אנוש בקריאת פילוח שעות
הצריכה( שגרמה לחישוב מוטעה.
היה ויימצא כך ,יועברו זיכויים לחשבונות
הצרכנים בתקציב ינואר  2011ואנו ניידע את
הציבור על כך.
בכל מקרה – היינו כמנהלים צריכים לשים
לב שיש כאן תעריף חריג וליידע את הציבור
וכיוון שזה לא נעשה )וכמובן שלא בכוונת
מכוון( אנו מתנצלים ונדאג שלא יישנה.

מברכת ומפרגנת לאיתי דגני
ולכל הצוות,
על ההישג המקצועי של
רפת "יד חיל" לשנת :2010
 12,657ק"ג חלב לפרה!
תוצאות מעולות
בכל קנה מידה מקצועי.
תנובה של  12,657ק"ג חלב לפרה
מציבה את רפת יד חיל בצמרת
הגבוהה ביותר וממקמת אותה בין
 30הרפתות המובילות בישראל.
)הממוצע הארצי לתנובת חלב לפרה
עומד על  11,900ק"ג לפרה(.

המשיכו להצליח!!
מכל רפתני הנגב

בברכה ,מוטי ברנדס

חג ט"ו בשבט שמח
ושבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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