קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1174
15.7.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :שיחת קיבוץ *דו"ח קלפי *דוח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שלישי,19/7/11 ,
בשעה ,18:00
בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון:
 .1אישור מאזן מאוחד יד מרדכי לשנת
.2010
 .2ייתכנו נושאים נוספים.
*השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.

הצבעה
בקלפי
נושאי השיחה
יובאו להצבעה
בקלפי ,בימים
ו'-ש'-א',
בתאריכים
29-30-31/7/2011

__________________________________________________________________________

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעה בקלפי מיום :10/7/2011
 .1הקיבוץ מאשר ייעוד סך התמורה ממכירת מניות אלול תאמרינד )פיטק לשעבר( להפקדה בקופות
הפנסיה של החברים ,כפי שהוצג בדף מזכירות  ,20.5.11 ,1168ובשיחת הקיבוץ מיום .3.7.11
בעד ,136 :נגד ,4 :נמנע .4 :ההצעה אושרה.
) .2בהמשך לערעור של אברי ניר ,שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום  ,3.7.11מובא תקציב הקהילה להצבעה
חוזרת( :הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  2011כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .1/3/11
בעד ,80 :נגד ,53 :נמנע .10 :ההצעה אושרה.
 .3הקיבוץ מאשר את התעריפים החדשים לשימוש ברכבי צי הקהילה ,כפי שהוצגו בדף מזכירות מס'
 ,17/6/11 ,1171ובשיחת הקיבוץ מיום .3/7/11
בעד ,94 :נגד ,36 :נמנע .12 :ההצעה אושרה.
 .4הקיבוץ מאשר שנת חופש לירון שיפמן ,בהתאם להמלצת שיחת הקיבוץ מיום .3/7/11
בעד ,124 :נגד ,8 :נמנע .6 :ההצעה אושרה.
 .5בחירת נציגי ציבור להנהלה הכלכלית של הקיבוץ
עשרת ) (10המועמדים אשר קיבלו את מרב קולות המצביעים ,יכהנו כחברים בהנהלה הכלכלית של
הקיבוץ.
להלן הרשימה לפי סדר הא'-ב' של שמות המשפחה:
גלעד בארי ,איתמר דגני ,שמעון כורם ,צבי מירב ,יונתן מן ,צביה סגל ,שי ציון ,גדי רינת ,ערן שטרנברג,
שפרה שכטר.
------------------------------ניהול קלפי:
רחל שטרנברג ,יהודית מידן ,טובה פרידמן ,לינדה כשר ,חנה ישראלי ,זהבה ציון ,בלה שני ,ישראל ברוך.
------------------------------ספרו:
זהבה ציון ,בלה שני ,ישראל ברוך ,רחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 11/7/11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

ישיבת מזכירות פתוחה לציבור בנושא" :מועצה ירוקה"
השתתפו בדיון:
יאיר פרג'ון – ראש המועצה האזורית חוף אשקלון .יוסי פורטל – מנכ"ל חברת "פורטל  -ייעוץ ותכנון
אקולוגי בע"מ" – החברה הממונה לנושא מטעם המועצה האזורית .יעל לזמי לויתן – רפרנטית המועצה
האזורית בנושא מועצה ירוקה.
מיקי קציר ואיתמר דגני – נציגי צוות הקיבוץ בנושא מועצה ירוקה.
שפרה שכטר ,איבון פרידמן ,אילון פרידמן ,שוקי רייזל ,ורד בר סמך ,יעקב מורדיש ,דני שני.
צילום והגברה :משה הקל.
ישיבת המזכירות תשודר בערוץ הפנימי החל מהיום ובמהלך השבוע הבא,
בכל יום ,בשעות.21:30 ,18:00 ,14:30 :

א .כללי
פרויקט "מועצה ירוקה" ,המוצע כיום לקיבוץ ,הינו פיילוט של המועצה האזורית חוף אשקלון ,אשר יד
מרדכי מהווה חלק ממנו יחד עם עוד חמישה ישובים במועצה )נתיב העשרה ,כרמיה ,ניצן ,תלמי יפה ,כוכב
מיכאל(.
הפיילוט הינו חלק מתוכנית כללית של המועצה ורשויות המדינה ,אשר על פיה ,בתוך כשנתיים ,המועצה
האזורית חוף אשקלון תהפוך למועצה ירוקה.

מטרת הפרויקט :ביצוע הפרדה במקור של כל הפסולת במרחב המוניציפאלי של הקיבוץ.
הטיפול אמור להתבצע בתחילה על ידי החברים והתושבים בביתם ,ויימשך בכלי אצירה ייעודיים )כלי
אשפה ייעודים לפי סוג הפסולת( ,עד פינוי האשפה לסוגיה מחוץ לקיבוץ ,לאתרי הטיפול והמחזור
שהמדינה מעמידה לצורך כך.
לפרויקט שני היבטים מרכזיים:
 .1חסכון כספי למועצה ,לישוב ולתושב – הפרויקט ייעל את מערך פינוי האשפה ויקטין עלויות למועצה,
לישוב ולתושב .על פי כל החישובים ,התחזיות והמגמות ,ישובים שיבצעו הפרדת פסולת במקור )בבית
האב( ,יימנעו מקנסות והיטלים הנובעים מהקשחת תנאי פינוי האשפה שהמדינה מעמידה ,ובסיכום כללי
עלויות פינוי האשפה יפחתו מהמקובלות כיום.
 .2תרומה לאיכות הסביבה ולאיכות החיים – הפרויקט יאפשר למחזר חלקים נכבדים מכמויות האשפה
שייצאו מהקיבוץ ,ובכך התרומה לאיכות הסביבה ולקרקע.
להלן עיקרי דבריו של יאיר פרג'ון ,ראש המועצה ,שנכח בישיבת המזכירות:
מדובר בפרויקט אחד מתוך מסכת של שינוי אורחות חיים סביבתיים-אזרחיים.
תרומה היום לאיכות הסביבה זו ציונות לשמה.
המדינה ממשיכה ותמשיך לחוקק תקנות וחוקים למען השמירה על איכות הסביבה ,וגם מתוך מצוקה
אמיתית של אכלוס האשפה המיוצרת על ידי התושבים .הביטוי יהיה בצורת מס עקיף ,קנסות או היטלים
למועצות/ישובים שלא יפרידו פסולת במקור.
לכן יש חשיבות גדולה לעלות על רכבת שינויי הרגלי השלכת האשפה ,ומוקדם ככל הניתן.
הירתמות הקיבוץ לפרויקט אינה מובנת מאליה ,כמועצה אנו זקוקים לשיתוף הפעולה של חברי ותושבי יד
מרדכי להרמת הפרויקט .היערכות מושכלת היום תחסוך בעתיד עלויות משמעותיות למועצה וליישוב
ובנוסף תתרום לאיכות הסביבה.

ב .יישום הפרויקט בפועל – נקודות עיקריות
 .1ביצוע הפרדת פסולת במקור בבית האב לשני זרמים :יבש ורטוב.
 .2פינוי אשפה על ידי בית האב למרכזי המחזור בקיבוץ והשלכתה לכלי אצירה ייעודיים לפי סוג הפסולת.
 .3פינוי האשפה מהקיבוץ ייערך על פי תוכנית ידועה מראש ,יוקצו ימים ושעות ספציפיות לפינוי סוגי
אשפה שונים .הודגש על ידי יוסי פורטל שכחלק מהתפיסה הכללית לשיפור איכות החיים ,פינוי האשפה
לא יתבצע בשעות הבוקר המוקדמות וגם לא בשעות הערב והלילה.
 .4מדובר בתהליך דינאמי ומשתף ,אשר ישולבו בו :מתן הנחיות ברורות ,הדרכות )גם כלליות וגם במידת
הצורך פרטניות לכל בית אב( ,ביצוע בקרות ולימוד.
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 .5לתהליך היבטים חינוכיים ,החל מהטמעתו בגני הילדים ובבתי הספר ועד הפנמתו על ידי אחרון
התושבים ביישוב .מיעוט קטן שלא יפעל על פי ההנחיות עלול להפריע לתהליך מחזור האשפה בכללותו.
 .6עלויות ההתאמה והיישום של הפרויקט הינן באחריות המועצה האזורית.

ג .נקודות איסוף האשפה ברחבי הקיבוץ
נקודות ריכוז ואיסוף האשפה ברחבי הקיבוץ פורטו בישיבה על ידי יריב קלרמן ,ויוגדרו על בסיס טבלה
מסכמת שנערכה ביום  1.7.11על ידי צוות ההיגוי של הקיבוץ לנושא )יריב קלרמן ,איתמר דגני ,מיקי קציר,
לימור לבנה ועידו מן ,בשיתוף יוסי פורטל – מנכ"ל "פורטל  -ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ" ויעל לזמי לויתן
מהמועצה האזורית(.
הטבלה שהוצגה בישיבה נשלחה לכלל החברים והתושבים במייל בשבוע שעבר ) ,(8/7/11ותשלח שוב
לחברים ולתושבים לאחר תיקונים נדרשים ובהתאם לפעילות חשיבה נוספת שמבוצעת על ידי צוות
ההיגוי לנושא.
בעניין זה העיר מיקי קציר שלדעתו לא צריך לבטל את ריכוז הפחים ליד גן עפרוני היות וזה יגדיל את
המרחק בין חלק מבתי החברים/תושבים/הגנים לבין נקודות האיסוף האלטרנטיביות ,ובכך יקשה על
אותם בתי אב  /גני ילדים.
בעניין זה השיב יריב קלרמן שביטול ריכוז הפחים ליד גן עפרוני סוכם עם הגיל הרך ומקובל על חלק
מהחברים הגרים בסמיכות לנקודה זו כיום ,וכן הדגיש כי הרציונאל לביטול הנקודה נובע מהגישה של
הרחקת משאיות הריקון מלב הקיבוץ )איכות סביבה ובטיחות(.

ד .דגשים נוספים שעלו תוך כדי דיון:
 .1מרכזי המחזור שבקיבוץ יהיו פזורים בעיקר על הצירים ההיקפיים ,והם יוסדרו ויותקנו תוך שאיפה
לייעול ולהשתלבות אסתטית עם סביבתם.
 .2קומפוסטרים ביתיים – הפרויקט אינו מספק קומפוסטרים ביתיים ,יחד עם זאת חברת פורטל בע"מ
מוכנה לסייע בייעוץ לחברים/תושבים שיהיו מעוניינים לרכוש ולהשתמש בכאלה.

ה .סיכום
 .1המזכירות מברכת על הפרויקט המוצע ,הן בשל השלכותיו הכלכליות לטווח ארוך ,והן בשל ההיבטים
החינוכיים והסביבתיים הנגזרים ממנו.
 .2המזכירות מברכת את יאיר פרג'ון ,ראש המועצה ,על הובלת חזון "מועצה ירוקה" ,וכן מברכת ומודה
לשוקי אורבך ,מנכ"ל המועצה ,לחברי צוות ההיגוי של הקיבוץ בראשות יריב קלרמן ,ליוסי פורטל ויעל
לזמי לויתן – על הובלת ההכנות הנדרשות לפיילוט תוך ברכת יישר כוח ליישומו והטמעתו של הפרויקט
ביד מרדכי.
 .3המזכירות מאשרת יישום הפיילוט ביד מרדכי בכפוף לקבלת כל ההנחיות והיישומים הנדרשים ליישומו
בפועל בקיבוץ.
 .4גיבוש סופי של נקודות ריכוזי האשפה ייערך בשלבי העבודה הבאים וישוקף לציבור בהמשך ,תוך פירוט
סוגי הפסולת הניתנים להשלכה בכל נקודה.

חברים  /תושבים
מומלץ מאד לצפות
בשידור ישיבת המזכירות הנוכחית.
חלק נכבד מהישיבה הוקדש להצגת הנושא,
שהוסבר באופן מעניין ורהוט מאד על ידי יוסי פורטל –
מנכ"ל חברת "פורטל  -ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ".
הישיבה תשודר בערוץ הפנימי החל מהיום ובמהלך השבוע הבא,
בכל יום ,בשעות.21:30 ,18:00 ,14:30 :
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----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

חם מהתנור...
קצת עדכונים וסיפורים היישר מן המטבח
ראשית ,למי שלא מעודכן ,החל משנה זו אנו נקראים "מפעלי מזון יד מרדכי אגש"ח בע"מ" ,יש לנו חשבון
בנק נפרד והמון ניירת...
על מנת להתאים עצמנו לדרישות משרד הבריאות לצורך קבלת רישיון עסק ,נבנו  2מקררים חדשים על
ידי אדי ,איש האחזקה שלנו.
כתוצאה מכך מטבח הילדים של פעם הותאם כיום לשמש כחדר סלטים חדש ,וחדר הסלטים הפך להיות
חדר בשרים )חברים מוזמנים להגיע ולהתרשם(.
בסוף שנה שעברה רכשנו "בלאסט צילר" ,מכשיר אשר ייעודו צינון מזון ,המאפשר לנו למכור מזון העומד
בתקן משרד הבריאות עד עשרה ימים ממועד בישולו )ובכך מאפשר התפתחות העסק וצמיחתו(.
אנו מקווים לסיים עוד הקיץ את רכישת הכיסאות לחדר האוכל ואת הטיפול בגג ,שלצערנו מתעכב בגלל
הקבלן.
הסעדת חוץ
אנו ממשיכים להסעיד מפעלים באשקלון ובשדרות ,כשלצערנו ההתקשרות עם קיבוץ "ארז" הסתיימה
מפני שהם סגרו את חדר האוכל שלהם )אך עדיין מסעידים את ילדי הקיבוץ(.
עם סיום שנת הלימודים חלה רגיעה מסוימת ,אך כבר אנו מתחילים במלוא המרץ בתכנון שנת הלימודים
הבאה .ב"שקמה" נקים קפיטריה לשימוש נערי בית הספר ובקשר ל"חופים" נושא ההסעדה עדיין לא סגור.
עם המעבר למבנים החדשים ,ילדי "חופים" לא יוכלו להגיע לחדר האוכל ,ולכן אנו בודקים כעת כמה
חלופות לפתרון.
מעדנייה
בימי שישי ובערבי חג ,בשעות  ,08:00-13:00פתחנו "מעדניה" בחלק המזרחי של חדר האוכל.
ניתן לקנות מנות ,תוספות וסלטים קרים לפי משקל.
המזון נמכר קר כי הוא מקורר ב"בלאסט צ'ילר" מיד עם הוצאתו מהתנור.
בוצע פרסום באזור בעקבותיו עולות המכירות מידי שבוע.
אירועים
אנו עורכים אירועים באווירה ביתית ו"תופרים" תפריט ושרות קייטרינג לכל חוגג לפי בחירתו.
קיבלנו הדים מאד חיוביים ובהדרגה אנו משדרגים את הציוד.
בינתיים ממשיכים במרץ בהסעדת קבוצות ,מקבלים ביקורות טובות ונהנים מביקורים חוזרים.
להתראות בארוחה הבאה....
שפרה שכטר וכל צוות ענף המזון
_____________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערם
של בלה ודני שני והמשפחה
על פטירתה של
שרה וולוס ז"ל
אחותו של דני
יהי זכרה ברוך!
בית יד מרדכי
_____________________________________________________________________________
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– 15/
15/7
– 29/
29/7
– 5/8
– 19/
19/8
– 21/
21/8
– 3/9
מתוכנן

מתרבות באהבה
אירועי יולי  -אוגוסט
קפה שישי  -משחק הקפות המוני להורים ולילדים.
מועדון הסרט הטוב – פרח המדבר.
מדרחוב
קפה שישי
ברי סחרוב – מופע בדשא הגדול ליד חדר האוכל.
שישי בים – טקס לילדי כיתה א'.
טיול קיבוץ לסוף שבוע בצפון ,בחודש אוקטובר  -פרטים בהמשך...
שיהיה לכולנו חודשיים של פעילות מהנה !
ועדת תרבות

תודה לעופרה הלפרין

ביום ג' האחרון ארגן צוות מועדון החברים סיור מודרך בבית הספר "שקמה".
עופרה קיבלה אותנו ברחבת בית הספר ,ועשתה לנו הכרה עם בי"ס "שקמה"
הממוגן והמחודש :ההתארגנות ,התפיסה החינוכית ,הבניה ,אמצעי הלמידה
המודרניים ,צורות לימוד חדשות ,והמבנים הממוגנים.
השתתפו בסיור יותר מ 30 -חברים ,שלחלקם הייתה זו ההכרות הראשונה עם ביה"ס
החדש.
אנו רוצים להודות לעופרה ,שדבריה היו מאלפים ומעניינים ,וגרמו לנו התפעלות
והתפעמות .יישר כוחך עופרה ,ויישר כוחם של המחנכים והמורים אשר מקדישים מזמנם
ומנשמתם כדי לקדם את התלמידים ואת "שקמה" ,ואשר מביאים את ביה"ס לאיכות
גבוהה במיוחד!

בברכה ,צוות המועדון וכל משתתפי הסיור

לידיעת הציבור,
בין התאריכים  17/7-8/8ייעדר ד"ר פיטר
מעבודה עקב חופשה .תהיה רופאה מחליפה.
פרטים לגבי שעות הקבלה ניתן לקבל במרפאה.
בברכה ושבת שלום
דבורה גורביץ'

שלום רב לכולם,
לידיעתכם,
מיום ראשון ,17/7/11 ,ועד יום ראשון שלאחריו,
 ,24/7/11אני בחופש מחוץ לקיבוץ.
בברכה,
שלוית קראוס

לסתיו גל
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות
ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לאריאל מן
ברכות חמות
על סיום שנת השרות
יישר כוח
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

___________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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