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הערב בשעה
 – 02:22ספורט
למשפחה
באולם!!

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעה בקלפי מיום 3241141/
 .1הקיבוץ מאשר את חברותם של המועמדים הבאים לחברי קיבוץ כפי שהוצגו בשיחת הקיבוץ בתאריך
:4.11.311/
דשתי חיה ודוד  -תמכו ,161 :התנגדו ,6 :נמנעו .1 :אחוז הצבעה .6/% :ההצעה אושרה.
טיומקין שירי וגיא  -תמכו ,144 :התנגדו ,1 :נמנעו .1 :אחוז הצבעה .61% :ההצעה אושרה.
 .3הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את מרקי לוי לתפקיד יו"ר כלכלי ,כפי שהוצג בשיחת
הקיבוץ מיום .1/41141/
תמכו ,122 :התנגדו ,31 :נמנעו .1/ :אחוז הצבעה .61% :ההצעה אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר את הרכב צוות הקרן לעזרה הדדית :אבנר ענבר – יו"ר ,מרים כורם וגילי דגני כפי
שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .1/4114311/
תמכו ,146 :התנגדו ,1 :נמנעו .2 :אחוז הצבעה .61% :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ,גליה בלעיש ושלומית רייזל.
ניהול קלפי :סטיב שכטר ,מרים דרור ,רוני קרלינסקי ,שלומית רייזל ,גליה בלעיש ,רחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________

בחירות לוועד ההנהלה של הקיבוץ (מזכירות)
ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי ציבור
שיכהנו כחברים בוועד ההנהלה של הקיבוץ (מזכירות) ,החל פברואר
,0225
לקדנציה חדשה בת  3שנים.
תאריך אחרון להגשת מועמדות .02.20.022.
חברים המעוניינים להציג מועמדותם
ו/או להמליץ על חברים אחרים (באישורם) מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
בברכה,
דני שני ,שולי שניידר ונסיה לבנה
ועדת מינויים
__________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 3/41141/
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,יהודית מידן ,רעיה פסי ,גיל דגני ,רונן לבנה ,אלון דגן ,מוסה בר
סמך ,מושון וקנין ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושא א' :בחירות למזכירות
בתחילת השנה ,3341414 ,מסתימות  2שנות קדנציה של החברים המכהנים במזכירות הנוכחית .המזכירות
אישרה תחילת תהליך בחירה ל 9 -נבחרי ציבור שיכהנו כחברים במזכירות החל מפברואר  ,3114לקדנציה
חדשה בת  2שנים .בחירת  9המועמדים ואישורם יתבצע בהתאם ל"נוהל המזכירות" ביד מרדכי.
המזכירות תפעל לקדם את הליך המכרז והבחירה בקלפי בהקדם תוך שאיפה לסיימו לפני תום כהונת
המזכירות .פרטים לגבי הליך הבחירה והגשת מועמדות מפורסמים בדף המזכירות הנוכחי.
יחד עם זאת סיום התהליך מותנה בכך שיהיו מספיק מועמדים לבחירה במועד סיום המכרז .בהקשר זה
מובא כאן ציטוט מתקנון הקיבוץ ,סעיף " :112מזכירות הקיבוץ תמשיך למלא את תפקידיה כל עוד לא
נבחרה מזכירות אחרת על ידי האסיפה הכללית ,וסמכויותיה לא תיפגענה גם אם פסקה כהונתם של חבר
או חברים שלה ,מבלי שנבחר חבר אחר או חברים אחרים במקומם"...
דגש נוסף :בהתאם לסעיף  113בתקנון יד מרדכי ,חברי המזכירות המכהנים יכולים לחזור ולהיבחר
למזכירות.
_ _________________________________________________________________________

משולחנו של מרכז המשק
לחברים שלום,
שאלו אותי לאחרונה מדוע לא יוצא דיווח מסודר משולחני ,התנצלתי ואמרתי כי הדיווח מוכן זמן רב
ומחכה רק לתחילת ביצוע הפרויקט הסולארי על גגות המשק .עכשיו ,משנחתם ההסכם עם הקבלן המבצע
אני יכול להשלים הדיווח ולהוציאו לרשות הרבים.
בימים הקרובים נראה צוותי עבודה על גגות הלול ,רפת ,ובית האריזה ,הם יתקינו  /מערכות של 44
קילוואט בהסדר של מכירת חשמל לחברת החשמל בתעריף מוסכם ( 1.42ש"ח) ועוד מערכת (מפוצלת על 2
גגות ) שתייצר  //1קילוואט לצריכה עצמית של הקיבוץ ,בהיקף משוער של  14%מהצריכה השנתית.
ההשקעה הכוללת בגגות ובתשתיות שמסביב היא כ /-מש"ח ,המימון נתקבל מבנק מזרחי והתזרים צפוי
להיות חיובי מהשנה הראשונה .אני מקווה ומניח שהמערכת הסולארית הזו הינה פתיחה של מהלך עסקי
שיכניס אותנו לעולם ייצור האנרגיה ,יש בדרך עוד כמה פרויקטים .את הפרויקט נבצע ללא שותף4יזם.
מהיזמים שהסתובבו סביבנו נפרדנו בהבנה וברוח טובה .מנקודת ראותנו אין סיבה לחלוק עם "יזמים" את
המשאבים והסיכויים שלנו.
פרדס  -הקטיף בעיצומו ,הפעם אנחנו נעזרים ,לראשונה ,בסטודנטים מאוגנדה שבאו לשנת עבודה
משולבת ביום לימודים בשבוע .כולם דוברי אנגלית והרושם הראשוני הוא טוב .לקראת השנה הבאה
נידרש לקבל החלטות על תמהיל העובדים הזרים :סטודנטים ,תאילנדים ,פלשתינאים .לכל קבוצה יש
יתרונות ואתגרים :האוגנדים מתגוררים בשדרות ומגיעים אלינו רק לשעות העבודה ,מגורי התאילנדים
נמצאים באזור המיועד לשכונת מגורים והפלשתינאים באים מהגדה ונתונים לחסדי המצב הביטחוני.
"צוק איתן"  -לאחר מבצע "צוק איתן" התחילו כמה תהליכים של פיצוי ושיקום .חלק מהפעילות מטופלת
ומדווחת לכם ע"י מנהלי הקהילה בעוד אני מרכז את התביעות שלנו לקבלת פיצויים בסיוע רואה חשבון
שהתמחה בתחום וגם ייצג את יד מרדכי במבצע הקודם .קיימים כמה מסלולים לפיצוי :ירוק  -לפי הפגיעה
במחזור העסקי ,אדום  -תביעה שמאפשרת לתבוע ולהוכיח נזק מיוחד ,ספציפי לקיבוץ או לעסק מסוים
ומסלול פיצוי בגין היעדרות עובדים .אנחנו מגישים תביעות בכל המסלולים ,היקף התביעות של כלל
הקיבוץ עולה על מיליון  ₪אך עדין אין לנו הערכה כמה נקבל .בינתיים קיבלנו מקדמות ע"ח הנזק.
נושא נוסף הנמצא בטיפולי  -המדינה החליטה לספק ליישובי עוטף עזה גנרטורים לחירום שיעמדו בתוך
השכונות ליד מרכזיו ת החשמל ויהוו עתודה לחירום .אנחנו בוחנים המרת "המתנה" הזו בגנרטור שעובד
על גז ,נותן פתרון לחירום ומאפשר גם חיסכון כספי ע"י הפעלתו בשעות העומס .הנושא מורכב ומעורבות
בו רשויות שונות ,אם נצליח לממשו יפתח לנו פתח נוסף לתחום האנרגיה והחיסכון הכספי.
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מיד לאחר צ וק איתן החלה העבודה באתר שיחזור הקרב  ,קבלן מטעם המועצה לשימור אתרים פועל על
פי תכנית שהוכנה ואושרה בשנים האחרונות בטיפולם של רבים וטובים אצלנו ובמשרד ראש הממשלה.
אנחנו גם יוזמים הכנת תכנית לפיתוח כולל של התיירות ביד מרדכי ,לרבות המוזיאון ,התכנית עדיין לא
נדונה בהנהלות ונעדכן עליה בדפים הבאים.
עדיין אין לנו סיכומי סוף שנה אך כנראה שבענף המכוורת ובשותפות מכוורת שטראוס  -יד מרדכי אנחנו
נסיים שנה עסקית טובה והדבר מעודד לאור החששות הרבים שליוו אותנו בגלל מדיניות עוינת של
משרדי הממשלה בנושא הדבש.
עסקת הצומת  -עדיין לא הסתיימו כל המהלכים והעברות הכספים ,להערכתי אלו קשיים ועיכובים
"טכניים" ובחודשים הקרובים נעביר את השליטה במפגש ליזם ,עופר זרף .עד להעברת השליטה אנחנו
ממשיכים לקבל את שכר הדירה ואנחנו אחראים לנושאי תחזוקה מסוימים כמו החלפת מזגן בקרוב.
שיקום מערכת הביוב  -במתואם עם המועצה האזורית אנחנו מקדמים טיפול יסודי במערכת הביוב של
הקיבוץ ,החלטנו לקדם את התכנון ולהגיע לשלב של "שיפוט" התכנית בהנחה שיימצא המימון לכל
הפרויקט .מדובר בפרויקט תשתיתי בהיקף גדול ,חוצה מדרכות וכבישים ,עוד נעסוק בכך רבות.
העתקת המכוורת החקלאית  -זהו פרויקט שמתחייב מבניית שכונת המגורים החדשה ,ואנחנו מקדמים
אותו לשלב של מכרז קבלנים והשלמת ההיתרים .אני מקווה שבקרוב נוכל להציג על לוח המודעות את
התכנית לידיעת כלל החברים.
רפת  -תכנית ההרחבה מתקדמת ואני מניח שבאביב ניגש לביצוע סככת החולבות שתיבנה בצד מזרח של
הרפת על חשבון חלקת "אור" ותיקה בפרדס.
ולא דיווחתי הפעם על התפתחויות והצלחות שיש בענפים אחרים כמו העונה המוצלחת שיש לנו בשירותי
האבקה ,על העונה החדשה בגד"ש ועל הנחת קו מים חדש של השפד"ן ,ועוד -על כך ועוד בדיווח הבא...
שבת שלום,
עמוס צוק  -מנהל עסקי ומנהל הכספים
_ _________________________________________________________________________
אבלים ומשתתפים
בצערם של מרים אשתו והילדים הגר ,חגי ,ינאי ,אסף ונועה וכל
משפחת מן הגדולה והמורחבת
על פטירתו של חברנו היקר

יצחק מן
ההלוויה תתקיים ביום שישי 41/88/82
בשעה  880::בבית העלמין (לא מתכנסים בבית הבאר)
השבעה תתקיים בבית המשפחה בתאריכים  1:/88-2/84בשעות
81-44
בית יד מרדכי
__________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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