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

טקסי יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה ,תשס"ט2009 ,
ערב יום הזיכרון – יום שני ,ג' אייר תשס"ט27/4/2009 ,
 – 19.45התכנסות בחדר האוכל.
 – 20.00צפירת דומייה.
 – 20.02טקס יום הזיכרון.
השנה יעמוד הטקס בסימן  35שנים לנפילת חברינו במלחמת יום הכיפורים.
יום הזיכרון – יום שלישי ,ד' אייר תשס"ט28/4/2009 ,
טקסי יום הזיכרון יחלו השנה בשעה  11.00בשני בתי העלמין של הקיבוץ ,ויסתיימו יחד בבית העלמין
האזרחי.

 10.50התכנסות בבית העלמין הצבאי על גבעת המוזיאון.
 11.00צפירת דומייה.
 11.02טקס אזכרה.
בסיום הטקס יוזמנו המשפחות ,החברים והאורחים אל בית העלמין האזרחי להמשך הטקס שם.

 10.50התכנסות בבית העלמין האזרחי של יד מרדכי.
 11.00צפירת דומייה.
 11.02טקס אזכרה.
 11.25נעילה משותפת של הטקס .תתקיים יחד עם המשפחות ,החברים והאורחים שהשתתפו בטקס
בחלקה הצבאית שעל גבעת המוזיאון.

השישי באוקטובר  /נתן יונתן
רוח נוראה נשבה בשבת ההיא וענני
חול כיסו את השמים ,באוויר התערבלו
בשורות עשנות של מלחמה ובשעה הרביעית
בהיות החושך על הארץ צעק בי הלב צעקת-
אימים כאילו מטח בחזה .והיום אני יודע
שאותו רגע רעמה האש והנער נפל שותת דם
על סיפון הטנק שלו ושעונו עמד מלכת.
השעה הייתה ותישאר לעולמים שישה באוקטובר
ארבע ועשר דקות אחר הצהריים.
מאז גם בשעון המתכת שלי קפא הזמן.
יופיו ,עצבותו ,עלומיו ,שיר השירים שלי ,גאוות חיי
וכלימתם.
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 19.4.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר שגיא ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,שלוית קראוס ,איתן ציון ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1דיון ראשון בטיוטת הצעת שינוי סעיפים בחוברת שינוי אורחות החיים.
כמתחייב מהחלטת שינוי אורחות החיים )דצמבר  (07ובהמשך לפרסום בנושא )ד.מ (27.2.09 ,1074 .החלה
המזכירות לדון בטיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות החיים ,כפי שהוגשה לה על ידי
צוות היישום.
המזכירות מזמינה את החברים ואת צוותי העבודה  /וועדות של הקיבוץ להציע התאמות נדרשות
לתוכנית השינוי )את ההצעות יש להעביר לאופיר לבנה .(mazkir@yadmor.co.il
בגמר הדיונים בנושא תגיש המזכירות טיוטת נוסח מתוקן לתוכנית שינוי אורחות החיים ,לעיון החברים
ולאישור השיחה והקלפי.

 .2לקראת יום הזיכרון ,תשס"ט.2009 ,
בשנה האחרונה עסקו נציגים מהמזכירות ומצוות ההנצחה של הקיבוץ בפנית משפחות ,שביקשו לבחון
קיום מקביל של שני טקסי יום הזיכרון שיחלו בו זמנית עם צפירת הדומייה ,בשני בתי העלמין של
הקיבוץ .כיום מתחיל הטקס בבית העלמין האזרחי של הקיבוץ בשעה  ,11.25רק לאחר הגעת משפחות
וחברים מהטקס בחלקה הצבאית שעל גבעת המוזיאון.
בשיחות פרטניות עם חברים ממשפחת השכול ,ובמפגש משותף עימם בנושא ,התחזקה והתגבשה הפנייה
להתחיל את הטקס בבית העלמין האזרחי בשעה  .11.00ברגעים אלה קיים צורך כנה ועמוק להתייחד עם
הנופלים ולשאת דברים ,בשעה בה מתקיימים טקסי יום הזיכרון בכל רחבי הארץ.
יחד עם זאת ,ובאופן ברור ומובן ,עלו הצורך והרצון של משפחות וחברים להיות נוכחים בשני הטקסים.
בהתאם לכך גובש רעיון על פיו טקסי יום הזיכרון יחלו השנה בשעה  11.00בשני בתי העלמין של הקיבוץ,
ויסתיימו יחד בבית העלמין האזרחי של הקיבוץ )סדר היום לקראת טקסי יום הזיכרון מפורט בראשית דף
המזכירות הנוכחי(.
צוות ההנצחה והמזכירות מקווים שהגישה המוצעת תיתן מענה למרב הרצונות והצרכים של כלל
המשפחות והחברים ,תוך יצירת אחידות ואחדות הנחוצות ביום זה בקהילה.

 .3עדכון בנושא ממ"דים לבתי המגורים )חדרי ביטחון(.
בהמשך לפרסום קודם בנושא )ד.מ (20.3.09 ,1077 .התעדכנה המזכירות על התפתחויות בנושא הממ"דים:

 .3.1תזכורת:
הממשלה אישרה תקציב של  600מיליון  ₪לצורך מיגון ישובי עוטף עזה )לישובים בטווח של  4.5ק"מ
מהרצועה( .פרויקט הבניה אמור להימשך על פני  3שנים )כל שנה  200מיליון .(₪
פיקוד העורף ומשרד הביטחון החליטו והנחו כי סדר הקדימות יהיה על בסיס טבלת נפילות של נשק תלול
מסלול .בהתאם לכך החליטה הממשלה כי קיבוץ יד מרדכי ימוגן בשנה השלישית ,כלומר בשנת .2011

 .3.2אופציות לביצוע הפרויקט:
א .ביצוע ממשלתי ב ,2011 -הממשלה דרך משרדיה ומוסדותיה תממן ותבצע.
ב .ביצוע עצמי של הפרויקט :התקשרות הקיבוץ עם יזם חיצוני שיממן )מימון ביניים( ויבצע את הפרויקט.
תנאי לישימות האופציה :קבלת בטוחה רשמית מהמדינה לקבלת התקציב ב.2011 -
ג .מי שבנה ממ"ד אחרי  1.1.2006או בונה/יבנה עד  2011צפוי לקבל מהמדינה החזר כספי של  86אש"ח ב-
.2011

 3.3התפתחות בבחינת אופציית הביצוע במימון עצמי:
הוחל בקשר עם חברה יזמית שמוכנה לקחת על עצמה את פרויקט בניית הממ"דים לחברים.
החברה היזמית פועלת במרץ להשגת בטוחה מתאימה מהמדינה ,שתאפשר לה להתחיל את הפרויקט
מיידית ולפני .2001
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 .3.4נקודות מהותיות לבחינה ,בירור והתייחסות בהמשך:





חריגות מתקציב הביצוע המוענק על ידי המדינה פר יחידה וההשלכות על החזרת התשתיות
למצבן המקורי.
יצירת אופציה לסנכרון ביצוע ממ"ד במקביל לביצוע שיפוץ  /הרחבות פרטיות של בתי חברים גם
על ידי קבלנים אחרים.
עלות הפיקוח )של הקיבוץ( על הפרויקט.
יצירת גמישות לחברים המעוניינים להגדיל על חשבונם את הממ"ד מעל התקן שנקבע ) 9מ"ר
נטו(.

 .3.5תכנון:
במקביל נמשכת עבודת תכנון הצבת הממ"דים עם צוות אדריכלי הבית )א.ב .תכנון( ואדריכלי הפרויקט
שמונו על ידי משרד השיכון )מטעמו( והמועצה האזורית )מטעמה(.

 .3.6כללי:
שוקי רייזל ,דודי דורון ,יריב קלרמן ואופיר לבנה מהווים את הצוות המכין הצעה בנושא שתובא לעיון
ולדיון במזכירות.

 .4מינוי נציגים למועצת התנועה הקיבוצית.
 .1התנועה הקיבוצית העבירה פניה לקיבוצי התנועה לעדכון רשימת הנציגים מטעם הקיבוץ למועצת
התנועה הקיבוצית.
מניין הנציגים לכל קיבוץ מושפע ממספר החברים הרשומים כמשלמי מיסים לתנועה כלהלן:
עד  100חברים – ציר אחד.
 100-300חברים –  2צירים .קיבוץ יד מרדכי נכלל בקטגוריה זו )עד העדכון הנוכחי התאפשר ליד מרדכי
למנות  3צירים(.
מעל  300חברים –  3צירים.
המזכירות החליטה לאשר מחדש מינויו של גיורא אתר וכן למנות את אופיר לבנה )מתוקף תפקידו
כמזכיר( כצירים למועצת התנועה הקיבוצית.
תודה לורד בר סמך ולדני שני ,ששימשו עד כה כצירים )יחד עם גיורא( וביקשו לסיים מינויים לעניין זה.
 .2נציגי הקיבוץ במועצת התנועה יידרשו לדווח במזכירות על סדר יומה לפני ואחרי כינוסה ,ובהתאמה
לקבל הנחיות מהמזכירות  /משיחת הקיבוץ לגבי עמדת הקיבוץ בנושאים הנדונים בה.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה  –2009תודות
השבוע התקיימה ביד מרדכי העצרת המסורתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה .חברי הקיבוץ
והאורחים הרבים זכו להשתתף בטקס אשר הופק בהצלחה רבה על ידי רבקה קנטור מעין החורש.
כבכל שנה ..תודה מיוחדת
לישראל מידן  -על ניסיון ,פעילות ותרומה נכבדת למאמצי ההפקה והמימון של העצרת.
תודה מיוחדת גם לצחי לבנון ,ראש צוות ההפקה מטעם יד מרדכי –על המסירות וההתמדה בתפקיד.
יישר כוח לשניכם!!
תודות וברכות לחברים ולבנים שסייעו ותרמו להפקת העצרת
לעידו מן ,יאיר ארצי ,שגיא הוניג וצוות הנוי  -על הכנת מתחם העצרת ליום האירוע.
לעמי וולקוביץ ומיכה רגב – על הפיקוח הביטחוני.
לשאול וולנסקי ,יואל שטיין ,מיקי קציר ,אלעד פסואה ,לביא כרמי ,עידו דביר ואופיר שיפמן – על העזרה
והתמיכה הלוגיסטית שנדרשה להפקה.
לצוות המוזיאון ושולה ארצי – על אירוח מוזמני העצרת מטעם ההפקה.
לחבורת הזמר "צלילי הדבש" – על ההופעה המכובדת ועל ההקלטה החדשה של "שיר הפרטיזנים".
ולכל מי שתמך וסייע ושמו לא הוזכר כאן ,תודות לכולכם!
__________________________________________________________________________
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סדנא לניהול תקציב משק הבית
מחלקת הרווחה של המועצה יוזמת סדנה בנושא "ניהול תקציב משק הבית – לחברי קיבוצים".
הסדנה תתקיים במועצה האזורית ותכלול  5פגישות עם מנחה מקצועי/ת.
היות ומדובר ברשימה ניסיונית עוד לא נקבעו תאריכים למפגשי הסדנא.
המעוניינים מתבקשים לפנות אלי,
בברכה ,ניצה רינת.
__________________________________________________________________________

ברכות לצוות עובדי הנהלת חשבונות
קיבוץ יד מרדכי עבר ביקורת ניכויים )מס הכנסה( לשנים .2005-2007
בהודעה רשמית שהתקבלה ממס הכנסה נמסר שהביקורת הסתיימה ללא שום ליקוי בכל
התחומים שנבדקו ,וכן צורפו ברכה ואיחולים מפקידת השומה הראשית של מרחב אשקלון
על התוצאה הראויה לציון.
יישר כוח והצלחה בדוחות הבאים!
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

מכתב תודה
לכבוד
מזכירות יד מרדכי
הנדון :מכתב תודה
ברצוננו להודות לאיתן ציון ולצוות עובדי המכוורת של קיבוץ יד מרדכי ,על תרומת  2כוורות למכוורת
כפר רפאל.
בכפר רפאל קיימת מכוורת קטנה לתצרוכת עצמית המונה כ 10 -כוורות .כפר רפאל הינו קהילת משפחות
המאמצת לחיקה אנשים מוגבלים הלוקים בשכלם.
כל משפחה אומנת בכפר מאמצת לחיקה כשבעה אנשים מוגבלים בשכלם ,החיים בתא משפחתי מורחב
יחד עם צוות מתנדבים.
בכפר קיימים בתי מלאכה בהם עוסקים בצוותא החוסים ,המשפחות ומתנדבים המגיעים לכפר לשנה.
בכפר קיימים בית מלאכה לאריגת יד ,בית מלאכה לעיבוד מזון )ריבות ,זיתים ,שמן זית ופירות יבשים(
ועוד.
מעבר לתועלת החומרית בתרומת הכוורות ,משמח אותנו להיווכח באכפתיות ובדאגה לגורל הנזקקים.
הדבר מעודד ומחזק אותנו ,העוסקים במלאכה.
אתם מוזמנים לבקר בכפרנו.
בקרו אותנו גם באתרנו באינטרנט .www.krafael.co.il
בברכה ותודה נאמנה
בשם החוסים והצוות
ניצן שפילמן,
08כפר רפאל08-6412440 ,
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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