קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1263
18.11.13
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום31/7/82 :
 .8הקיבוץ מאשר את חברותם של המועמדים הבאים לחברי קיבוץ כפי שהוצגו בשיחת הקיבוץ בתאריך
:81.2.3.82
.8
3.
.2
.4
.5
.1
.7
.1
.2
.8.
.88
.83
.82
.84
.85

אנטמן יוסי ויפעת
בלומנטל איציק
בן יעקב אורי ואסנת
בקר איתי ותיקי
גדיש סיגל ויאיר
דרור נעם וחגית
הוניג שגיא ונעמי
הרוש שלומי ונעה (בארי)
וולקוביץ אלישע וג'ודי
ורניק עידן וסיון
חמו שי ועפר (סגל)
טל גולן וגילית (מן)
יוקטאן קרולינה ושרון
לוז עמיר והדס (רינת)
לוי איציק ודנית

.81
.87
.81
.82
.3.
.38
.33
.32
.34
.35
.31
.37
.31
.32

התקבלו
התקבל
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו

מידן שחר וזורה
נבון עידו ונועם (מידן)
ניב אסף ורונית
ניר איילת וצפריר
ניר גלית ועופר
סנקר שאולי ועינב (הלפרין)
קולטנוף ליזה ואהרון
קלרמן דדי ונעמי
רוזנברג קובי וגלי (בן חיים)
שלו אביבה
שמאי אלון וקרן (רינת)
זיו אלדן הררי
סטולר לימור
פוקס פט

התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלו
התקבלה
התקבלו
התקבלה
התקבלה
התקבלה

ספרו:
רחל שטרנברג ,שלומית רייזל ,סטיב שכטר ,הלל שיפמן.
ניהול קלפי:
רוני קרלינסקי ,זהבה ציון ,טובה פרידמן ,מרים דרור ,אניה יצחק ,גליה בלעייש ,שלומית רייזל ,בלהה שני,
סטיב שכטר ,ישראל ברוך.

_________________________________________________________________________________________

ישיבת מזכירות פתוחה
ביום שני ה –  38/8.בשעה  3.:2.תתקיים ישיבת מזכירות פתוחה שתעסוק בנושא אבלות ועלון הקיבוץ
(שני נושאים נפרדים) .בישיבה נדון באופיין של הועדות והדרך בה אנו מתמודדים עם נושאים אלו
בקיבוצינו .החברים מוזמנים להשתתף ולקחת חלק בדיון.
מסר שאולי סנקר

_________________________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 7/8./82
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,יהודית מידן ,רונן לבנה ,גיל דגני ,מוסא בר סמך ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי
סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .8הכללת קרנות השתלמות של עובדי הוראה בחובות חברים.
 .3אשור תקציב פרויקטים המעודכן.
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 .8הכללת קרנות השתלמות של עובדי הוראה בחובות חברים
השתתפו בדיון :רו"ח יוסי ישראל ,גלעד בארי – חברי צוות חובות חברים.
א .עיקרי הדיון
עד עתה לא התקבלה החלטה ברורה ומוסכמת כיצד יש להתייחס לצבירות קופות ההשתלמות של עובדי
ההוראה בהקשר להחלטות על "חובות חברים" .קרנות ההשתלמות של עובדי ההוראה מיועדות למטרת
צבירת השכלה וידע ,הדרושה לעוסקים בהנחלת ידע מעודכן לדור הבא.
חלק מעובדי ההוראה בקיבוץ לא עוסקים בתחום הנחלת ידע והשכלה שנים רבות ,ולכן קרן ההשתלמות
שנצברה לזכותם מקבילה לצבירת קרנות השתלמות של עובדי חוץ אחרים .חלק מעובדי ההוראה לא עשו
שימוש בייעוד המקורי של קרנות ההשתלמות ,והן צבורות לזכותם כחסכון בלבד ,כמו לעובדי חוץ
אחרים.
לכן ,מתבקשת החלטה המכלילה את צבירות קרנות ההשתלמות של עובדי ההוראה כחלק מ"חובות
החברים" ,למעט צבירות קרנות ההשתלמות אשר שימשו בפועל לרכישת ידע והשכלה.
המועד הקובע להגדרת הסכומים הנכללים ב"חובות חברים" הנו מועד המעבר למודל החדש – .8/4/3..1
ממועד זה חלפו כבר  5.4שנים .התקופה שעברה מהמועד האמור ,אפשרה לעובדי ההוראה למצות את
הצבירה שעמדה לזכותם למטרות לימודים .כמו כן ,נצברה בתקופה שחלפה קרן השתלמות נוספת
המאפשרת שנת שבתון מלאה לרכישת השכלה בתוספת שכר באותה שנה ,על חשבון קרן ההשתלמות.
ב .החלטה
צבירות קרנות ההשתלמות של עובדי ההוראה עד תאריך  8/4/3..1ייחשבו כחלק מ"חובות החברים",
למעט צבירות אשר שימשו את עובדי ההוראה לרכישת השכלה עד לתאריך .28/1/3.82

 .3עדכון תקציב פרויקטים
השתתף בדיון :עמוס צוק.
תוכנית הפרויקטים נבנתה תוך התייחסות לכלל צרכי ההשקעות שלהן נדרש הקיבוץ ,ראשית על ידי
הנהלת המשק והקהילה במשותף ,מאוחר יותר עובדה התוכנית על ידי צוות היישום וההנהלה הכלכלית,
ולבסוף הובאה לעיון ואישור המזכירות והחברים (ד.מ 83.8 .מתאריך  .)3.2.3.83התוכנית מסונכרנת מול
תוכנית האסטרטגיה הפיננסית שאושרה בקיבוץ ,ואינה חורגת מגבולותיה.
מדובר בתוכנית העומדת בפני עצמה עם מקורות משלה ,שאינם מתבססים על תשלומי המס של החברים.
(תוכנית הפרויקט ים אינה כוללת השקעות שוטפות במשק ובקהילה ,אשר מועלות לאישור החברים
במסגרת התקציבים השוטפים של המשק והקהילה).
התקציב הינו חלק מהותי בפיתוח והתחדשות הקיבוץ ותשתיותיו .הצוות המתאם דן בחודשים האחרונים
בהמשך ביצוע הפרויקטים על פי התכנית שהוצגה במזכירות .מאחר ובצד המקורות של התכנית לא
מתממש בשלב זה פרויקט החשמל הסולרי ( 4מיליון ש"ח במקורות) הרי שנוצר צורך לעדכן ולדרג את
הפרויקטים שנבצע ואת אלו שנאלץ להמתין עם ביצועם.
הצוות סימן מחדש את המקורות והעמיד מולם את הפרויקטים שביצועם נמצא כבר בתהליך וכן את
הפרויקטים הנוספים שיבוצעו בהמשך בכפוף לקבלת הכספים המיועדים מרווחי המשק ,מחברת החשמל
שלנו וממקורות עתידיים נוספים.
ההערכה היא כי עם מעקב קפדני והמשך גיוס כספים מבחוץ כמו גם שמירה על רווחיות המשק – ניתן
יהיה לבצע את מרבית הפרויקטים עד סוף שנת  , 3.81למרות ירידת ההכנסות הצפויות בפרויקט הסולרי.
בטבלה ניתן לראות רק מקורות ושימושים מנקודת זמן זו והלאה (כספים שנכנסו בעבר או פרויקטים
שהסתיימו אינם נכללים).
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סה"כ מקורות כפי שאושרו:
מימון משק (אסטרטגיה
פיננסית) (הגדלת חוב)
פרויקט קליטה  -דמי
הצטרפות
פרויקט קליטה  -עבור הזזת
המכוורת (בנאמנות)
פיקדון בית סיעודי

תוכנית פרויקטים קהילה  -משק  - 2013-2016מקורות
2014
2013
מועד תקבול
2,188,000

התקבל

2,188,000

900,000

התקבל

900,000

על פי לוז הזזת
650,000
מכוורת
התקבל
233,000

מקורות
המימון
אושרו
בקלפי כספי תנובה -מיועדים לשיוך 300,000
מרץ 2011

עבור הזזת
המכוורת בלבד

650,000
233,000

על פי החלטת
מזכירות

התקבל

ועדת התביעות
משתכנים עתידים שכונת
 1,225,000על פי לוז שלב ב'
הנחל  -להעברת המכוורת
מרץ של השנה
2,100,000
רווחי משק
העוקבת
 300,000ינואר כל שנה
רשת חשמל
שנתי
240,000
מים שער הנגב
198,000

סה"כ מקורות

2015

8,334,000

198,000
1,225,000
700,000

4,021,000

700,000

700,000

100,000
80,000

100,000
80,000

100,000
80,000

1,728,000

880,000

1,405,000

תוכנית פרויקטים קהילה  -משק  - 2013-2016 -שימושים
לתשלום
לתשלום
לתשלום
עלות
סטטוס
2015
2014
2013
חיבורי מים לבתי חברים
(חצי קיבוץ דרומי) במימון
החברה הקבלנית 36 ,חודש
 4%ריבית
חיבורי מים לבתי חברים
(חצי קיבוץ צפוני) במימון
החברה הקבלנית 36 ,חודש
 4%ריבית
יתרות שיקום מדרכות ,חצי
קיבוץ דרומי
השתתפות הקהילה
בשיקום מדרכות ,חצי קיבוץ
דרומי
השתתפות הקיבוץ בשיקום
אתר השיחזור
שיפוץ מועדון חברתי
לקהילה במתחם חופים הישן
שיכוני קבע
שיוך וצמיחה
בית סיעודי  -גמר חשבון
קבלן
הסדרת מרזבים בבתי
חברים
העתקת המכוורת החקלאית
שונות /בצ"מ

בוצע

86,000

58,000

28,000

בביצוע

1,650,000

365,000

487,000

בוצע

150,000

בביצוע

10,000

לא בוצע

400,000

228,000

10,000
200,000

בביצוע

200,000

120,000

בביצוע
בביצוע

1,500,000
300,000

300,000

130,000
100,000

לא בוצע

195,000

70,000

125,000

לא בוצע

60,000

60,000

לא בוצע

2,700,000
600,000
7,851,000

570,000

לתשלום
2016

150,000

80,000

סה"כ

2016

הערות

2,160,000
300,000
983,000

3,760,000

200,000

470,000
100,000

600,000
100,000

540,000
300,000
2,180,000

928,000

תוכניות נוספות לבחינה לשנת 2016
שיפוץ מבנה תלתון במתחם
חופים הישן
שיפוץ מבנה למוסד בית
במתחם חופים הישן
הסדרת כביש כניסה
לממלכה ,חשמליה ונגריה
תאורת רחוב (חצי קיבוץ
דרומי  +חצי קיבוץ צפוני)
סה"כ לבחינה

לא בוצע

300,000

לא בוצע

200,000

לא בוצע

150,000

לא בוצע

1,200,000

עדיפות לביצוע

1,850,000

3

מקורות – הסברים והארות:
.8
.3
.2

.4
.5

מימון משק (הוגדר בתוכנית האסטרטגיה הפיננסית של הקיבוץ) – הגדלת חוב (לקיחת הלוואות
שאושרו במסגרת האסטרטגיה פיננסית).
פרויקט קליטה  -דמי הצטרפות – תשלום הנקלטים בגין הצטרפות לקיבוץ  .2..,... -התשלומים
עברו לקיבוץ ערב ההצבעה לקבלה לחברות.
פרויקט קליטה  -השתתפות נקלטים בהעברת המכוורת  -במסגרת עלות תשתיות פרויקט
הקליטה תשלם כל משפחה נקלטת סכום של  35אש"ח בגין העתקת מבנה המכוורת החקלאית.
בשלב ראשון  31משפחות –  15.אש"ח .בשלבי הקליטה העתידיים תגויס יתרת הסכום
מהמשתכנים הבאים כפי שאושרה בקלפי בינואר .3.83
רשת חשמל – יתרות מרווחי הפעלת רשת חשמל –  2..אש"ח.
רווחי משק –  3.8מיליון  ₪שיועברו מרווחי משק בשלוש שנים לטובת השלמת פרויקט
התשתיות.

תוכנית השימושים  /הביצוע
.8
.3
.2
.4
.5
.1
.7
.1
.2
.8.
.88
.83

חיבור רשת מים חדשה צד דרומי של הקיבוץ  -אושר בתוכנית  .3.8.בוצע.
אומדן עלות חיבור רשת מים צד צפוני של הקיבוץ – עליה של כ  ₪ 4..,...מאומדן קודם.
בביצוע.
יתרת שיקום מדרכות בצד הדרומי של הקיבוץ – אושר בתוכנית  .3.8.תיקונים ושינויים שנותרו.
תוספת השתתפות בעלות שיכוני קבע – אושר בתוכנית  .3.8.על מנת לקבל את התקציב יש
לתאם מראש עם איתן ציון את העברת הכסף (חצי שנה לפחות) .העברת הכספים תלויה בתזרים
ואינה מובטחת בכל רגע נתון.
עלויות פרויקט שיוך וצמיחה – אושר בתוכנית .3.8.
טיפול במרזבים בדירות חברים – על פי חוק אסורה הזרמת מי גשמים לרשת הביוב .אנו פועלים
לתיקון המצב אשר בנוסף מפריע לתפקוד תקין של מתקן טיהור השפכים (מט"ש).
השתתפות בפרויקט פיתוח אתר שחזור הקרב – הקיבוץ נדרש על ידי מוסדות המדינה
להשתתפות עצמית של  ₪ 4..,...כחלק מביצוע הפרויקט של חידוש אתר הקרב אותו המדינה
מממנת בסכום של כ 7 -מיליון .₪
עלות העברת המכוורת החקלאית  -כ 3.7 -מיליון – המתווה והמימון אושרו בקלפי ינואר .3.88
אנו צפויים להתחיל בחודשים הקרובים בקצב ביצוע מהיר.
יתרת בצ"מ (בלתי צפוי מראש) –  1..אש"ח.
אומדן עלות תאורת הרחוב  -כ 8.3 -מיליון .₪
אומדן עלות שיפוץ מבנה תלתון במבנה כיתות ב' ו -ג' (בית ספר חופים הישן) – אושר בתוכנית
.3.8.
אומדן עלות שיפוץ 'מוסד בית' במבנה כיתות א' (בית ספר חופים הישן) – אושר בתוכנית .3.8.

החלטה
המזכירות מאשרת את העדכונים בתקציב הפרויקטים לשנים  .3.82-3.81המזכירות תדון במהלך שנת
 3.84בתקציב הפרויקטים ,הן מבחינת תקציב והן מבחינת סטאטוס הביצוע של כל פרויקט ותעדכן את
התוכנית בהתאם.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------__________________________________________________________________________

עדכון לגבי פגישות חובות חברים
בהמשך למייל שהועבר השבוע אנו מבקשים לשוב ולעדכן כי רו"ח גלעד אילן ממשרד רו"ח  BDOיוצר
קשר בימים אלו עם החברים במטרה להביא ליישום החלטות הקיבוץ בנושא .בהמשך לפרסומים קודמים
בדף המזכירות התאריך שנקבע לסיום התהליך הוא  .8.3.3.84אנו מודים לחברים על שיתוף הפעולה
ומקווים לראות את סיומו של התהליך בהקדם.
מסר שאולי סנקר
__________________________________________________________________________
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מינוי מרכז ועדת תכנון
בשנים האחרונות מילא את תפקיד מרכז ועדת תכנון שוקי רייזל ז"ל .תפקיד זה הינו חשוב ומהותי בכל
הקשור להתפתחות וצמיחת הקיבוץ והשבוע התקיים מכרז במטרה למנות מחליף לשוקי .במכרז השתתפו
שלושה חברי קיבוץ ותושב אחד ובסיכומו נבחר אליהו שחם לתפקיד .אנו מבקשים להודות לכל
המועמדים ולאחל לאליהו המון הצלחה.
מסר אלון דגן
__________________________________________________________________________

ועדת מינויים  /ועדת חגים  -סיכום טרם סיום
חגי ת שרי תשע"ד מאחורינו עם טעם של שמחה והנאה כל הכבוד לצוותים שעבדו קשה מאד כדי שלנו
יהיה חג שמח.
אני רוצה להודות לצוות ראש השנה בראשות דנית ואיציק לוי עם פמי שיפמן ,חגית מורדיש ,עידו מן,
בלה שני אשר הביאו לנו את החג בתפארתו .חדר אוכל ערוך לתפארת לארוחת חג משותפת עם תוכנית
חג עשירה והשקעה ומאמץ רב שלא היה לשווא תודה לכם.
לצוות סוכות בהנהגת רונית ניב כשלצידה גיא טיומקין אלי אלטמן ותיקי בקר שאחרי לידה ,הובילו אותנו
לרחבת החג עם שירים וטעמים מהמקורות ושולחן עטור אביזרים לבניית סוכות מיניאטורות שזה בפני
עצמו רעיון יפה .הרבה תודה ולהתראות בשנה הבאה.
אני רוצה להודות בשמי ובשם ועדת חגים לכל צוותי החגים שבמשך  8.שנים שאנו בתפקיד מעולם לא
אכזבו ,עשו עבודתם נאמנה ובהתנדבות .כל צוות חג הביא מפרי רעיונו ומרצו אווירה מיוחדת במינה ואנו
יכולים להיות גאים בקהילה שלנו .המוטו -על קיום חג לא מוותרים והמאמץ כדאי.
בדרך כלל אני מודה ומפרגנת לחברי הצוות בתום המסיבה הפעם אני אחרוג ממנהגי ואודה בכתב לכל
צוותי החגים שלא חוסכים מעצמם ומזמנם להביא לנו חג כהילכתו .חברים תושבים בנים ומוסד רבים
לוקחים חלק בעשיית החגים לכולם התודה והברכה .רשימת הצוותים ארוכה לכן אציין את רכזי החגים
ולא את הצוות כולו שמא אחסיר מישהו היות ולא פעם הצטרפו לצוותי החג כאלה שלא אני מיניתי,
תודה גדולה ומיוחדת לחברי הצוותים שבלעדיהם וללא עבודת צוות לא יכול להתקיים החג כה -לחי !
צוות חנוכה -מרכזת רעיה פסי .טו בשבט  -נטיעות שולה ארצי/טל מן ,טיול -משה הקל ,פורים – השנה
ישראל סטולר ואושרת קלרמן החליפו את הצוות המיתולוגי טולי ומישל .פורים ילדים – נסיה לבנה
החליפה את ישראל סטולר  ,פסח -נעמי קלרמן ,מיכל ארדנינג וחנה סגל ,ערב ויום הזיכרון ורד בר סמך,
ערב יום העצמאות דדי קלרמן ויוסי אנטמן ,הפנינג עצמאות רונן לבנה ,אושרת קלרמן ,טל מן .חג קיבוץ-
חנה שני ,אלון דגן .שבועות – מישל וגיל דגני .
כפי שציינתי אחרי  8.שנים של דרך לא קלה אך עם סיפוק רב אני רוצה להיפרד מתפקידי במינויי ציוותי
חגים וועדת מינויים ואני מעבירה את השרביט בגאון לבא אחרי.
נ.ב .צוותי חגים שנת תשע"ד עדיין באחריותי.
תודה ושיהיו רק שמחות.
זהבה קלרמן 8./3.82
__________________________________________________________________________

עדכונים בנושא המדרכות
שכונת ותיקים
העבודות מתקדמות במרץ .לפני שבוע נהרסו ופונו הצריף והמבנה ליד משפחת דגן ובקרוב תיסלל
המדרכה לכוון חניית המוזיאון .העבודות על כביש האספלט בין מכוורת חקלאית לבית משפחת דשתי
יתחילו כנראה בשבוע הבא.
לאחר גמר הכביש נסיים את סופי המדרכות והן ישולבו אל הכביש המחודש.
שכונת נווה -שקמה
העבודות בשכונה מתחילות בימים אלה .בשלב ראשון הורסים ומפנים את המדרכה הישנה ,בשלב שני
תונח רשת מים חדשה לשכונה ,ולאחר מכן תתחיל העבודה על בניית המדרכות החדשות.
אנו מבקשים שנית מתושבי השכונה להיות ערים לנעשה ולגלות סבלנות עד גמר העבודות.
נמסר -מאליהו  ,יוסי ואיתן
__________________________________________________________________________
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הבעת תודה!
יום בשנה הוא יום הולדת ,ופעם בחיים מגיעים לגיל  .7.כך עמדתי נפעמת נרגשת ואסירת תודה מול
מתנתה של חברתי כוכבה – לוח תמונות הפרחים שהיא הכינה מתוך הערכה ואהבה .שהרי כך גם צילמתי
תמונות אלו במשך שנים – בהתפעלות ואהבה שגורם לי כל פרח פורח ביום וגם בלילה (הקקטוסים)
בטבע ובגינה.
נעים היה לראות שמראה הפרחים הביא הנאה דווקא בימי חג סוכות הירוק.
היי ברוכה כוכבה ויתברכו חברייך במעשייך.
ממני שולה וכל המשפחה.
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים אלכס ואורית פסואה
ולהורים המאושרים גיא ואורטל פסואה
מזל טוב להולדת הנכד והבן דניאל!
אח לנועה
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים גלעד ועידית בארי
ולהורים המאושרים ליאת ואורי בארי
מזל טוב להולדת הנכדה והבת אור!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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