קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1117
19.3.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

תזכורת
בעת כריזת "צבע אדום" יש
לתפוס מיד מחסה ,ובשטח
פתוח להישכב על הקרקע .יש
להמתין  5דקות לאחר גמר
הכריזה או דקה לאחר שנשמעה
הנפילה.
נמסר על ידי ועדת ביטחון

בדף הפעם* :לקראת שתי שיחות קיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

בשבוע הבא יתקיימו שתי שיחות קיבוץ וקלפי מרכזת אחת
*שיחת קיבוץ )(1
תתקיים ביום א' ,21.3.10 ,בשעה  ,20.30בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון
 .1אישור מסמך המגדיר את מעמד הנקלטים החדשים לקיבוץ .על פי המוצע ,הקליטה לחברות ביד
מרדכי תהיה למעמד "חברות חדשה".
 .2אישור מסמך העקרונות לפיו תפעל ועדת הקבלה של הקיבוץ.
 .3אישור קליטת חברים חדשים למתחמי מגורים חדשים בתחום הקו הכחול הקיים ,המיועדים
למגורים לפי תוכנית האב של הקיבוץ ,לפי מודל הבניה המרוכזת ,ובכפוף) :א( לנוהל אכלוס שאושר
בקלפי במרץ ) ,09ב( לתוכניות מפורטות שיוצגו לציבור.
 .4אישור קובץ הנחיות אדריכליות של הקיבוץ.
 .5הסמכת צוות ההיגוי  -להתקשר עם חברת ניהול מקצועית בתחום התכנון והבניה לצורך מימוש מודל
הבניה המרוכזת ,ולקביעת סדר המתחמים לבניה ולוחות הזמנים לביצוע הבניה בכל מתחם.

*השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
הנושאים יובאו להצבעת קלפי בתאריכים 26-28/3/2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------

*שיחת קיבוץ )(2
תתקיים ביום ג' ,23.3.10 ,בשעה  ,20.30בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון
 .1תקציב הקהילה לשנת  .2010תוכנית התקציב הופצה בדוא"ל 'חברים' .המעוניינים לקבל עותק פיזי
של קובץ התוכנית לתא הדואר מוזמנים לפנות לשרון פסי .20579 ,052-2287303
 .2תוכנית המשק לשנת  .2010תוכנית התקציב הופצה בדוא"ל 'חברים' .המעוניינים לקבל עותק פיזי
של קובץ התוכנית לתא הדואר מוזמנים לפנות לשרון פסי .20579 ,052-2287303

*השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
הנושאים יובאו להצבעת קלפי בתאריכים 26-28/3/10
-------------------------------------------------------------------------------------------------

שידורים חוזרים
שיחת קיבוץ )(2

שיחת קיבוץ )(1

ימים ד'-ה'-ו',24-26/3/10 ,
בשעות 21.30 + 18.00 + 14.30

יום ב' ,22/3/10 ,בשעות 21.30 + 18.00 + 14.30
יום ג' ,23/3/10 ,בשעות 18.00 + 14.30
יום שבת ,27/3/10 ,בשעות 21.30 + 18.00 + 14.30

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 15.3.10
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,רחל אשחר ,הלל שיפמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1הצגת תקציב קהילה לשנת  – 2010המשך דיון
ישיבת המזכירות הקודמת בנושא הוקדשה להצגת תקציב הקהילה )ד.מ ,(12.3.10 ,1116 .בעוד הישיבה
הנוכחית הוקדשה לסיכום הנושא לקראת הצגתו בשיחת הקיבוץ.
עיקר הדיון התמקד בשיעור המיסים הנגזרים מהשורות התחתונות של התקציב ,אשר כאמור בדו"ח
הישיבה הקודמת ,השנה יישארו המיסים ללא שינוי ,בעיקר בשל הצורך לשרת פרויקטים ציבוריים,
ביניהם שדרוג תשתיות חשמל ,שדרוג תשתית המים והשתתפות בשיקום נזקי פרויקט הממ"דים.
בדיון עלו לבטים האם היקף התקציב מצדיק את עצמו והאם לא ניתן להציג תקציב "רזה" יותר .יחד עם
זאת ,וכסיכום לסעיף הנוכחי ,הובעה הסכמה רחבה שהתקציב המוצע תואם גישה חיובית להתמודדות עם
מכלול הפרויקטים והאתגרים העומדים בפני הקהילה ,הן בתחום שדרוג התשתיות והתאמתן לפרצלציה
המתהווה והן בתחומי חיזוק הביטחון הסוציאלי של החברים.
נקודה נוספת שהודגשה בדיון :כדאי וחשוב להמשיך ולשמור על חדר האוכל כנכס חברתי  -תרבותי של
הקהילה ,המשמש את בית יד מרדכי לא רק להסעדה אלא גם לאירועי תרבות ,חג ,זיכרון והתכנסויות
אחרות ,זאת על אחת כמה וכמה לאור ביצוע מוצלח של ענף המזון )קייטרינג וחדר אוכל( ב.2009 -




תקציב הקהילה השוטף יוצג לפרטים בשיחת קיבוץ קרובה ויובא לאישור החברים בקלפי.
התקציב אינו כולל סך של כ 600 -אש"ח לתמיכה בפרויקט השיוך והצמיחה .סעיף זה ידון בין
המשק לקהילה ויובא לאישור נפרד במועד קרוב אחר.
התקציב נשלח השבוע לחברים בדוא"ל .המעוניינים לקבל עותק פיזי של קובץ התקציב בתא
הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשרון פסי .20579 ,052-2287303

 .2עתיד מתחם חופים
א .רקע
בהתאם לתוכניות המיגון של בתי הספר שקמה וחופים ,מתוכנן האחרון לעבור למתחם החדש הממוגן
בשקמה כבר לקראת שנת הלימודים הבאה המתחילה בספטמבר  .2010המשמעות היא שהמבנים
המשרתים את בית הספר במיקומו הנוכחי יתפנו לשימושים אחרים של קהילת יד מרדכי.

ב .במסגרת היערכות לאיוש המבנים שיתפנו אישרה המזכירות מתווה פעולה לתהליך בחירת
השימוש/ים המתאימ/ים למתחם:
ב .1.העמדת חלופות אפשריות לאיוש )השכרה(:
 .1מגורים .2 .עסקים קטנים  /בינוניים .3 .לינה כפרית .4 .מעונות לסטודנטים .5 .הצעות אחרות.
ב .2.הכנת דיון ענייני שיכלול את כל הפרטים הדרושים לדיון בין חלופות:
בניית תקציב ההשקעה הדרוש לכל חלופה ,לרבות הרווחים הצפויים ממנה ,פירוט יתרונותיה וחסרונותיה
הסביבתיים ,החברתיים ,התעסוקתיים ועוד.
ב .3.מדידת שטח המתחם ובנייניו לצורך תכנון מפורט לחלופה שתיבחר.

ג .סיכום
 .1הדיון הנוכחי במזכירות לא הוקדש להבעת עמדות ביחס לחלופות אלא לגיבוש מתווה הפעולה הנדרש
להכנת דיון בנושא.
 .2באחריות המזכירות להכין דיון ציבורי ,פתוח וענייני בנושא ,תוך היעזרות בועדת תכנון ובצוות תוכנית
האב של הקיבוץ.
 .3חברים המעוניינים להעלות הצעות נוספות לאיוש המבנים מוזמנים לפנות למזכירות.
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 .3בחינת אופציית חשמל סולארי על גגות בתי המגורים – קריאה ראשונה בלבד
במסגרת ההתארגנות התפעולית ליישום זכייתנו במכרז משרד החקלאות לשדרוג תשתיות החשמל ,הכולל
מענק המשרד בגובה של  2מיליון  ,₪אישרה המזכירות תהליך בדיקת ובחינת אופציה לייצור חשמל
סולארי על גגות בתי המגורים בקיבוץ.
בשלב זה מדובר על בחינת האופציה בלבד ,תוך בדיקת השלכותיה הכלכליות והסביבתיות.
לייצור חשמל סולארי לשימוש עצמי פוטנציאל לחיסכון רב בהוצאות החשמל של בית האב ואף להפקת
רווחים עבורו ,מאידך דרושה השקעה ראשונית משמעותית.
כאמור ,מדובר בקריאה ראשונה שמטרתה לבחון עקרונית את ישימות הרעיון בקיבוץ.
בחינת הנושא ולמידת התחום הופקדו בידי יריב קלרמן.
דיון נוסף בנושא יתקיים בתום הבדיקה.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

לקראת שיחת הקיבוץ בה יוצג תקציב הקהילה לשנת 2010
סיכום קהילה  2009ותקציב קהילה 2010
סיכום 2009
שנת  2009הייתה שנה דרמטית עבור הקהילה במספר רב של מובנים:
א .שנת תקציב מלאה במודל רשת ביטחון.
ב .תרומת ענפי קהילה לתקציב קהילה.
ג .השקעות ופרויקטים בקיבוץ.

א .שנת תקציב מלאה במודל רשת ביטחון
בשנת  2009המשכנו לשמור על ערכי היסוד שאותם הגדרנו כערכי ליבה "בריאות ,חינוך ,סיעוד ורווחה",
תוך שמירה על תקציבי רווחה ועזרה הדדית.
הקהילה חיה ובועטת וממשיכה להתפתח ולהוות מוקד לפניות רבות של בנים ותושבים שחפצים להצטרף
לגור בקיבוץ .השנה הסתימה באיזון תקציבי . +

ב .תרומת ענפי קהילה לתקציב קהילה
תרומת ענפי הקהילה לתקציב היווה מבחינתי סגירת מעגל.
אני שמח שהזרעים שנזרעו בשנים עברו והאמונה כי ענפי קהילה יכולים וצריכים להתנהל בצורה עסקית
נשאו פרי ובשנת  2009תרומת ענפי הקהילה מסתכמת בכ.₪ 950,000 -
את פרוט תרומת ענפי הקהילה )החל משנת  (2005ניתן לראות בהמשך בדף האחרון.

ג .השקעות ופרויקטים בקיבוץ
שנת  2009מסתכמת בהשקעות רבות החל מהפרטת מים ,מים חמים  -כ 1.6 -מיליון  ,₪פרויקט היבילים כ-
 ,₪ 350,000שילוט כ ,₪ 60,000 -סימון כבישים ואמצעי בטיחות כ ,₪ 45000 -שערים חשמליים כ30,000 -
.₪
כמו כן ,הקמת בתי הספר חופים ושקמה במתחם שקמה במימון המדינה  -כ 40 -מיליון .₪

הקדמה לתקציב 2010
תקציב  2010בנוי כך שהוא שומר על ערכי היסוד אותם הגדרנו כערכי ליבה :בריאות ,חינוך ,סיעוד
ורווחה.
ענפי הקהילה ממשיכים לבסס את תרומתם לקהילה.
שנה זו מאופיינת בהמשך השקעות רבות בקיבוץ:
א .מממדים :כ 35 -מיליון .₪
ב .הפרטת גז :כ ₪ 150,000 -מתבצע על ידי קבלן הממדים.
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ג .פיתוח מתחם בריכת הדגים הכולל תב"ר לחידוש מגרש הכדורסל כ ,₪ 150,000 -מגרשי משחקים וחדר
כושר חוץ ממפעל הפיס ומועצת ההימורים כ ,₪ 140,000 -שיקום בריכת הדגים כ) ₪ 50,000 -תרומת
סלקום(.
ד 2 .מיליון  ₪בפרויקט חשמל על מנת להתאימו לתקן הישראלי.
ה ₪ 600,000 .כביש גישה ומגרש חניה לגיל הרך.
ו ₪ 400,000 .נוספים שיועדו במקור לכביש גישה לגיל הרך יושקעו בכבישים אחרים בקיבוץ )הכספים
גויסו ממספר משרדי ממשלה(.
ז .כ 1.2 -מיליון  - ₪החזר כספי מקבלן הממדים שיושקע בשיקום מדרכות ובשיקום הגינון.
ח ₪ 200,000 .מערכת בקרה ממוחשבת לניהול המים בנוי.
ט ₪ 400,000 .השקעות בשדרוג תשתית במסגרת הממדים.
י 4 .מיליון  ₪הקמת בית סיעודי ממוגן  -יגיע לדיון בנפרד.
יא ₪ 140,000 .שיפוץ אשקוביות שהגיעו מבית ספר שקמה.
סך כל ההשקעות :כ 45 -מיליון  ,₪מתוכם הקיבוץ מתוכנן להשתתף בכ 2.3 -מיליון .₪

עדכון ענפי קהילה
קייטרינג )פעילות המטבח(:
יעד המרכזי לשנת  2009של הקייטרינג היה להגיע לאיזון כספי ,לאחר ששנת  2008הסתימה בגרעון של כ-
 1.3מיליון ) ₪כולל פעילות חדר אוכל והשקעות(.
לשמחתנו עמדנו ביעד זה ואף יותר ,הקייטרינג הרוויח בשנת .₪ 124,000 2009
היעדים לשנה הקרובה:
א .לשמור על יציבות ולהמשיך לצמוח בהדרגה ,תוך המשך מכירת מזון למפעלים.
ב .הסעדת חופים ושקמה בשנת הלימודים הבאה במועדון שקמה) .ילדי חופים לא יוכלו להגיע לאכול
בחדר האוכל בקיבוץ בגלל המרחק( .פתרון זה ייתן מענה גם לנערי שקמה בכיתות ז-ט הלומדים בשקמה
אשר פנו גם הם להיכלל בפתרון הבעיה .לצורך כך אנו פועלים מול המועצה ועמותת שקמה.
ג .סיום תהליך רישוי העסק של הקייטרינג יאפשר לנו להשתתף במכרזים.
מרכול:
שנת  2009הסתימה בגרעון כספי של  .₪ 30,000היעדים לשנה הקרובה:
א .המשך מתן שרות נעים ואדיב ללקוחות.
ב .הגדלת מספר לקוחות חוץ.
ג .הרחבת סל מוצרים על פי צרכי הלקוחות.
ד .יצירת תרומה לקהילה לאחר השקעות בסך .₪ 50,000
גיל הרך:
שנת  2009מסתיימת בגרעון כספי של כ ₪ 20,000 -לעומת תוכנית גירעונית של .₪ 100,000
היעדים לשנה הקרובה:
א .שמירה על איכות הטיפול בילד.
ב .שמירה על ייחודיות המערכת הקיבוצית )תכנית ופעילויות ,תוך ניצול תשתית הקיבוץ(.
ג .הגדלת מספר הילדים במערכת )לאור המצוינות בסעיפים א' ,ב'( המגיעים "מפה לאוזן" ע"י
המלצת הורים מרוצים.
בית הבריאות:
שנת  2009מסתיימת ביתרה של  ₪ 74,000לאחר השקעות של כ ,₪ 210,000 -הכוללים שיפוץ דירונית
מספר  8והקמת מערכת כיבוי אש ותוכניות בניה להרחבת הבית.
המטרה המרכזית השנה היא להצליח להקים בית ממוגן בהתאם לתוכנית ההרחבה של הבית הסיעודי
ובהתאם לכללי משרד הבריאות .לצורך כך ממשיכים בעבודה מול ועם משרד השיכון ,משרד הגמלאים,
משרד הביטחון ,משרד הרווחה ,התנועה הקיבוצית ,מועצה אזורית וחברי כנסת.
בתחום הטיפול והיחס האישי המטרה להמשיך ולשמור על בית חם ואוהב המאפשר איכות חיים מרבית
לדיירים.
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ענף השכרת דירות:
שנת  2009מסתימת ביתרה כספית של .₪ 765,000
ענף השכרת הדירות יתמודד השנה עם שנה לא פשוטה עקב בניית הממדים והקשיים שנוצרים בעקבות
הפרויקט .השנה בכוונתנו להכניס משפחות למגורים במתחם היבילים ובמתחם האשקוביות .בתחום
שיפור התנאים בדירות בכוונתנו להחליף את מירב מזגני החלון במזגנים מפוצלים .בתחום השרות לתושב
נמשיך במאמצינו לשפר את השרות והזמינות לתושבים.
מרפאת שיניים:
שנת  2009מסתיימת בגרעון כספי של  ,₪ 143,000כאשר  ₪ 90,000מתוכם זוהי העלות של סיום עבודתו
של אליעזר ,רופא השינים.
היעד המרכזי השנה הוא לשלב את קיבוץ ארז במסגרת הביטוח של הקיבוץ ולהוסיף עוד יום או יומיים
נוספים בחודש ,המטרה היא לאזן את התקציב בזכות פעולה זו.
בנוסף בכוונתנו השנה להמשיך להרחיב את לקוחות החוץ תוך המשך שרות אדיב ונעים.
נוי:
פני הקיבוץ בשנת  2010הולכים להיפגע קשה בעקבות כל הפרויקטים המבוצעים.
הנוי עסוק השנה בעיקר בשימור האזורים שלא נפגעים מהפרויקטים והצלה של מספר מרבי של עצים
ושיחים שניתנים להעברה.
השנה אנו מבצעים השקעה של כ ₪ 200,000 -ברכישת מערכת השקיה לנוי שאמורה להביא לצריכה נכונה
ונבונה של מים בענף הנוי.
אולם הספורט:
בשנת  2009שופצה ריצפת הפרקט ,הוסדרו יציאות חרום ותאורת חרום.
חידשנו מספר מכשירים בחדר הכושר וקבוצות מאירופה שיחקו באולם במסגרת אירוח קבוצת הפועל
ת"א נשים בכדורסל.
לשנת  2010בכוונתו להמשיך בתחזוקה איכותית של המבנה ומתן שרות טוב לאוכלוסיה באולם.
מכבסה וקומונה )ענף הבגד(:
ענף הבגד מציג גם השנה תוכנית מאוזנת ,כאשר המטרה המרכזית היא להצליח להתקשר עם גורם
משמעותי שיצמיח את הכנסות הענף .בשלב זה תימשך ההתמקדות בהכנסה מקיבוצים ומפעלים קטנים.
הסעות:
הענף מונה כיום  2רכבים גדולים ) 14מקומות ישיבה( ורכב נוסף של  7מקומות .הענף נותן שרותי הסעה
לענפי הקיבוץ ,נהג בית ,אמבולנס ,ממלכה ,בתי הספר ,הפנימייה וקיבוצי הסביבה.
רכב:
בשנת  2009המטרה הייתה לצמצם את צי הרכב ל  16-כלי רכב ולגרום לכך שכל רכב יגיע לשימוש של כ-
 40,000קילומטר בשנה.
בפועל צמצמנו את צי הרכב ,אך הגענו לממוצע של כ 30,000 -קילומטר בשנה ,המשמעות שניצול הרכבים
לא הגיע לרמה המצופה ,לכן השנה נצמצם את צי הרכב ב 2 -כלי רכב נוספים ,סה"כ  14כלי רכב בצי
הרכב.
בנוסף בכוונתנו להחליף את צי הרכב ברכבים חדשים לשביעות רצון החברים.
שינויים אלו אמורים להביא לאיזון צי הרכב.
כאן המקום להזכיר כי חבר שיזמין רכב יומיים מראש )בצורה מסודרת( יעמוד לרשותו רכב ,גם אם הדבר
ידרוש השכרת רכב לצורך מילוי החסר )חגים וחופשות בעיקר(.
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ענפי השרות בנייה וחשמליה:
שנת  2009הסתימה ברווח של כ ₪ 100,000 -בחשמליה ו ₪ 110,000 -בבניין.
השנה נתמקד בפרויקט הממדים ושדרוג תשתיות החשמל.
כמובן שיימשך השירות בקיבוץ כאשר המטרה המשך מתן שרות אדיב ויעיל בעזרת אחראית השרות.
מתחם בית ספר חופים:
במתחם בית ספר חופים נמצאים  8מבנים ,לקראת פינוי המתחם אנו מכינים הצעות לשימושים שונים
ולמקסום רווחים עבור הקיבוץ ממתחם זה ,שלהערכתי יכול להניב רווחים לקהילה בסדר גודל של חצי
מיליון  ₪בשנה.
סיכום
לסיום ,ברצוני לשבח את מנהלי הענפים וכל העוסקים במלאכה שמבצעים עבודה חשובה וראויה
להערכה ,ולוקחים על עצמם אחריות רבה בהצעדת הענפים קדימה.
בברכת שנה פורייה ומוצלחת לכולנו!
יריב קלרמן

תרומת ענפי קהילה לאחר השקעות לתקציב קהילה
סכומים כולל
השקעות
השכרת דירות
חינוך גיל הרך
רכב קהילה
ענף המזון
חדר אוכל ללא
סבסוד
הסעות
נהג בית
מרכול
טיפול בבגד
אולם ספורט
חשמליה
בניין
בית הבריאות
מרפאת שיניים
חופים
מים חמים
גז
מים קהילה
סה"כ

ביצוע 2005

ביצוע 2006

ביצוע 2007

ביצוע 2008
)שנת מעבר
למודל החדש(

אומדן
2009

תוכנית
2010

645,000
105,000
-339,000
-1,213,000

657,000
1
-426,000
-1,219,000

633,000
147,000
3,000
-970,000

682,905
-38,030
-339,123
-1,293,000

765,000
-20,000
-65,000
124,000

734,000
300
-21,132
113,544

-154,000
-122,000
-467,000
0

-155,000
48,000
-493,000
0

133,000
-194,000
9,000
-419,000
0

21,640

-96,000
25,000

-96,000
11,178

-474,000
-426,000
-230000
-416,000
-80000
-373000

-458,000
-368,000
-373000
-429,000
-84000
-434000

-331,000
-305,000
-510000
-349,000
-122000
-452000

-3,544,000

-3,733,999

-2,727,000

115,989
-179,775
1,106
50,990
109,984
-45,764
-77,319
0
-149000
-99000
-152000

-30,000
-7,100
-25,200
98,000
138,000
74,000
-143,000
0
-7500
-28500
151400

51,704
1,880
233
18,720
65,448
3,920
-53,400
0
0
-9000
0

-1,390,398

954,923

821,395

__________________________________________________________________________
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ענף המטע – סיכום והתחלה חדשה
השבוע התכנסו באולם הכנסים עובדי ענף המטע לדורותיהם ,עובדי הגד"ש שקיבלו לידיהם את ניהול
הענף ,מנהלים ומנהלי ענפים ,חברים העובדים בקשר ובממשק עם הענף ,בני משפחה ועוד.
האירוע ,שאורגן למופת על ידי צוות הגד"ש ,הוקדש להוקרה ולתודה לקרלו כהן ולמורצ'ו וילוגה ,שבמשך
עשרות שנים הובילו במקצועיות ובמסירות את הענף להצלחותיו הרבות ,עד מסירתו לפני כשנה לאחריות
ענף הגד"ש של הקיבוץ.
שתי הברכות שלהלן ,שהוקראו במהלך האירוע ,מבטאות היטב את רגשי ההוקרה והכבוד
להם זוכים בציבור קרלו ומורצ'ו על עשייתם רבת השנים בענף:
ברכה לקרלו עם פרישתו – כתב :צבי מירב
לא בכל יום יוצא לנו ,כחברה ,לכבד ולציין אדם על מפעל חיים ועל סיום תקופה.
כאחד שעבר עם קרלו חלק ניכר מתקופת עבודתו במטע אני מוצא בערב זה משהו מיוחד באופן אישי.
ביחד עם קרלו אנחנו מציינים באמת סיום פרק ,העברת המושכות מדור  2לדור  .3לפני כ 40 -שנה היינו
אנחנו אלה שאמרו תודה לדור המייסדים ולקחנו את המושכות לידיים ,ועכשיו אפשר להסתכל בגעגוע אך
בגאווה על החילוף הבא.
הערב הזה מוקדש לקרלו אישית ,איש שבעצם סיפור חייו מגלם את סיפורו של ענף המטעים ביד-מרדכי.
הענף הזה באופן מיוחד ,עבר עליות ומורדות ,קשיים רבים ומאבקים הן ברמה המקצועית והן ברמה
החברתית והכלכלית.
לטעמי ,מכל ענפי החקלאות ,אין כמו ענף עצי פרי ,ענף המקפל בתוכו המון רומנטיקה ,קשר חזק עם
הארץ ,קשר לעונות השנה ,לשינויי אקלים לקרקע ולמים .בגידול עצי פרי יש סמליות של אחיזה חזקה,
של עשייה לטווח ארוך ולכן ,מי שמתמיד בענף כזה צריך ,מן הסתם ,שיהיו בו את אורך הרוח ,העקשנות
והסבלנות ,בצד האהבה לטבע ולעץ ,בצד לימוד בלתי פוסק והטמעת ידע וטכנולוגיות חדשים.
שנים רבות היינו צוות ,בעיקר השלישייה קרלו עמירם ואנוכי ,שמשכנו בעול ,התחלפנו מדי תקופה בריכוז
ובחלק ניכר מהזמן לחמנו על זכות הקיום של הענף .המעבר מענף הנשירים ,עתיר העבודה ההמונית ,לענף
האבוקדו הנוח יחסית והמתאים יותר לאזורנו מצא את קרלו מנהל את הענף כמעט לבדו ,וזאת מבלי
לקפח את הצוות שליווה אותו ,מורצ'ו ,עודד ,אהרון ,צעירי המוסד כמובן ,והתאילנדים החרוצים,
האלמונים מבחינתנו ,שסייעו לו במשימה.
אני מביט אחורה לשנים ההן ומסכם לעצמי כי כל פעם שעמדנו בפני משבר תמיד היה זה קרלו שהאמין,
דחף ולא ויתר לרגע לא לעצמו ,לא לנו ולא למוסדות המשק על זכות הקיום של הענף .בשביל קרלו
העבודה במטע הייתה ממש ערך .הדבקות והמסירות שלו היוו לי ,אישית ,מקור להשראה והערכה ,גם
כאשר עברתי למחוזות אחרים ורק עקבתי מרחוק על הנעשה.
מבחינתי קרלו הוא דוגמא בהיותו שילוב נדיר של איש רוחני ,בעל כישורים רבים הן באמנות ובתרבות,
איש המגלה עניין בענייני העולם ועם זאת מחובר ,כמו העצים שגידל ,לקרקע ,לנוף ולעבודת היום יום
שאינה קלה או נוחה תמיד .לא נהוג להשתמש היום במונחים כאלה ,אבל זו הציונות במיטבה ,כפי
שלמדנו לאהוב ולהוקיר.
כפי שאני עדיין חש ,כאשר יוצא לי לטייל בין עצי המטע ,אני בטוח שיש גם לקרלו קשר נפשי מיוחד
לאותם עצים גדולים ויפים ששתלנו וטיפחנו במו ידינו ,בימים שבהם הגבעות הללו היו ממש חול וכורכר
צחיח .אני מרגיש סיפוק גדול בשביל קרלו על היכולת להתמיד ,להתקדם מבחינה מקצועית ולשמור על
המטע כענף לגיטימי ומרוויח בין שאר הענפים במשק.
אני מתאר לעצמי שהפרישה ,כמו כל פרישה ,היא לא קלה .אין מה לעשות ,אלו החיים וצריך לדעת לפנות
את המסלול לדור הבא .קרלו ,אני סמוך ובטוח שתדע לנוח קצת ,ליהנות מהפנאי ולמצות את עצמך
בדברים שאולי רצית ולא הספקת .אני מקווה שממשיכיך יידעו גם להסתייע בניסיונך העשיר ולקחת אותו
איתם בהמשך הדרך.
מבחינתי אתה רשאי להביט אחורה בגאווה רבה ,ועצם ההתכנסות הזו שבאה ממחוזות של הלב ,מעידה
על ההערכה העצומה שכולנו ביד-מרדכי מרגישים כלפיך וכלפי מפעל החיים שלך.
מאחל לך הרבה נחת ,בריאות טובה ,הנאה מהמשפחה ובכלל מהחיים ,עד מאה ועשרים!
צבי מירב
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ברכה למורצ'ו
למורצ'ו היקר,
גם אם קצת באיחור ,אנחנו שמחים
שניתנה לנו ההזדמנות לאמור תודה.
רבים רבים למדו להכירך בעבודתך,
שתמיד הייתה מרכז חייך.
דוגמה להשקעה ,שקדנות ,מסירות ויסודיות.
מורצ'ו ,אתה אדם אוהב אדם,
ונעים לעבוד במחיצתך.
העבודה תמיד העיקר,
אך בצידה גם שיחה נעימה,
חיוך ,טפיחה על השכם.
מאחלים לך שנים רבות
של עבודה ,פעילות ועשייה,
הנאה בעבודת הגינה
ובעיקר – מהמשפחה החמה.
בשם החברים וידידייך הרבים,
גלעד בארי
-------------------------------------

תודה וברכה לקרלו ומורצ'ו,
ובהצלחה לצוות הגד"ש בהמשך הצעדת ענף המטע להצלחותיו הבאות.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

"שלישי כי טוב"  -מועדון החברים
ניפגש ביום ג' ,23.3.10 ,בשעה  ,19.30במועדון לחבר )ליד המוזיאון(
הפעם  -בסימן פסח ויציאת מצריים  -נשמע על יציאת אתיופיה דרך סודן.
המספר הוא בני פיקדי משדרות ,פעיל בקהילה האתיופית בעיר .בני היה ילד שעבר את כל הדרך
ברגל מאתיופיה לסודן ,ומשם לישראל.
מובטח כיבוד של מרק עם קניידלך וגפילטע פיש,
להתראות ,צוות המועדון
__________________________________________________________________________

לסבתא רבתא וסבא רבא הגאים שפרה ומרדכי שיפמן
לסבים מרובי הנחת פמי והלל שיפמן
ולהורים המאושרים לילך ושחף
מזל טוב להולדת הנין ,הנכד והבן – רתם !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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