קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1138
22.9.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אירועי סוכות *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים *איחולים ומז"ט

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

אירועי חג סוכות תשע"א
ערב חג סוכות תשע"א 22.9.2010
בתוכנית:
20:00
20:45





– כיבוד קל ב" -חצר האחורית"
– טקס מסורתי:
ברכת החג :מרכז המשק – דודי דורון
אושפיזין :הבמאית נועה בן-גיא – בסיפור אישי
המים ביד מרדכי :מצגת מנקודת מבט ובביצוע בני שקמה
מצוות השמחה עם צמד "לה צ'וקולטה" בהופעה חגיגית –
"שרים וצוחקים אהבה"...

חמישי בערב  - 23.9.10שעה  21:00בחדר האוכל
"קרבת דם" בבימויה של נועה בן-גיא –
הסרט זכה השנה במקום ראשון בפסטיבל סרטי נשים.
סיפור על סבתה של הבמאית ,שבגיל  14עזבה את ביתה ונעלמה.
כעבור  24שנים הודיעה למשפחתה כי היא נשואה למוסלמי,
אם לשמונה וגרה בכפר ליד שכם.

שישי בערב 24.09.2010
מועדון הסרט הטוב" :הרקדן האחרון של מאו"

שלישי בערב 28.09.2010
מועדון "שלישי כי טוב" עם דודי דורון – מרכז המשק

שישי בערב 1.10.2010
המדרחוב המסורתי של יד מרדכי
חג שמח לכולם! ועדת תרבות וצוות החג
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 6.9.10
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי
סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1שיקום תשתיות השקיית הנוי בגמר פרויקט ממ"דים
השתתפו בדיון :שוקי רייזל ועידו מן

א .מהות הנושא
הנושא נדרש לדיון במזכירות היות ואנו עומדים כעת בפני פרויקט שיקום הנוי ותשתית השקייתו .השאלה
המרכזית שעומדת על הפרק:

האם לשקם את הנוי ותשתית ההשקיה לפי שטחי הציבור המקובלים כיום בשכונות המגורים?
או לחילופין להיערך כבר כעת לחלוקת שטחי המגורים למגרשים ולשקם את הנוי ותשתית
ההשקיה לפי הפרצלציה המתהווה?
ב .יתרונות  /חסרונות
שיקום להשקיה ציבורית

שיקום להשקיה פרטית לפי
פרצלציה

נוי ירוק )חי(  /צהוב )יבש( –
בשליטת הקיבוץ

חיסכון במים ובעלויות מים
בקרה אישית של כל בית אב
יצירת קשר בין כמות ההשקיה
של כל בית אב לבין התשלום
לבין ההנאה מהנוי ומגודל
המגרש המושקה
ייעול בהוצאות השיקום
והתאמתן כבר כעת לתוכנית
חלוקת המגרשים

יתרונות

חסרונות

בזבוז משאבים כספיים בהוצאות
השיקום )בעוד תקופה של שנה-
שנתיים יהיה צורך להתאים שוב
את תשתית ההשקיה לפרצלציה(
הנוי לא שולט לבדו על ההשקיה.
חברים מתערבים עצמאית
בהשקיה הציבורית
חוסר התאמה בין התשלום על
המים )אחיד לכולם דרך המס
המוניציפאלי( לבין ההנאה מהנוי
)גודל מגרש והיקף הנוי סביב כל
בית(

איכות הנוי עלולה לרדת היות
וייתכן וחברים ייבחרו להמעיט
או להפסיק השקיה

ג .עיקרי הדיון:
בעד שיקום להשקיה פרטית ולפי הפרצלציה
 יש הגיון רב להביט קדימה ולתכנן כבר היום את שיקום הנוי והתשתית בראיה עתידית של
חלוקת המגרשים .אין שום טעם לבזבז משאבים כספיים בביצוע השיקום לתשתית ציבורית
כשבעוד תקופה נראית לעין יחולקו המגרשים ויהיה צורך להתאים את תשתית ההשקיה למגרשי
החברים.
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כבר היום נהנים החברים כל אחד משטח המגרש שלו ולכן יש הגיון שכל בית אב ישקה את
מגרשו ובהתאמה ייהנה מאיכות השקייתו.
הזדמנות למניעת בזבוז משאבי השקיה :לנוי אין שליטה מלאה כיום על כמות המים המופנית
להשקיה היות וחברים פותחים על דעת עצמם ברזי השקיה בשטחים הציבוריים.

בעד שיקום להשקיה ציבורית
 השקיה ציבורית תמנע מצבים בהם חברים יבחרו להפסיק להשקות את הנוי סביב ביתם ובכך
יישמר רצף נוי ירוק ואיכותי במתחמי המגורים.

ד .סיכום
 .1המזכירות תומכת בגישת שיקום הנוי ותשתית ההשקיה בהתאם לפרצלציה המתהווה ,גם אם בהמשך
יהיה צורך לשנות מעט את תוואי התשתיות בעת אישור חלוקת המגרשים המדויקת .המשמעות היא שכל
בית אב אחראי להשקיית הנוי בשטח המגרש שלו.
 .2האחריות למימון ולביצוע שיקום הנוי ותשתית ההשקיה בכל מתחמי המגורים הינה של הקהילה .כל
בית אב יוכל לבחור את סוג ההשקיה הרצוי לו )טפטפות ,ממטרות( בהתייעצות עם גורמי הנוי בקיבוץ.
 .3יש לתת את הדעת למצבים בהם חברים יבחרו לא להשקות את גינותיהם ומתחם מגוריהם .במקרים
כאלה תציע הקהילה לחברים סיוע בתכנון נוף חסכוני במים.

 .2סככות לרכבים פרטיים של חברים – לקראת קלפי בנושא
השתתפו בדיון :שוקי רייזל – ועדת תכנון ,עידו מן – מרכז נוי

א .תזכורת ורקע
לפני כחודשיים פרסמה המזכירות )ד.מ  (23.7.10 1132סיכום הדיון הראשון בנושא סככות לרכבים פרטיים
של חברים .הדיון הוגדר כישיבת מזכירות פתוחה לציבור ונטלו בו חלק נציגי ועדת תכנון ומספר חברים.
כסיכום לדיון דאז צוין כי המזכירות תשקול בחיוב קיום הצבעת קלפי בנושא ,אשר עיקרה בחירה בין שתי
חלופות:
)א( היצמדות להחלטה הקיימת לפיה אין לאפשר הקמת סככות לרכבים פרטיים בדרכים ציבוריות.
)ב( הסדרת הקמת סככות לרכבים פרטיים בדרכים ציבוריות בהתאם להצעה שתגובש בנושא ,ובתנאי
שתעמוד בתקנות ובחוקים החלים על הקיבוץ בנושאי תכנון ובניה.

ב .תמצית הדיון הנוכחי
בישיבת המזכירות הנוכחית אישרה המזכירות קיום הצבעת קלפי בנושא בשיטת בחירה בין חלופות ,לפי
טיוטת הנוסח הבא:
 .1חלופה א' :בקיבוץ יד מרדכי לא יתקיימו סככות לרכב .הקיבוץ יכשיר שטחי ומפרצי חניה בדרכים
ההיקפיות ,לרבות הצללתם באמצעות נטיעת עצי נוי מתאימים.
 .2חלופה ב' :הקיבוץ יבנה סככות לרכב בדרכים ההיקפיות .הסככות יהיו פתוחות ונגישות לכלל ציבור יד
מרדכי ואורחיו .לא תתאפשר אחזקת או בניית סככות רכב פרטיות.

ג .סיכום
 .1מרבית חברי המזכירות תומכים באופן ברור בחלופה א' .הנימוקים לכך הוצגו ופורסמו בדוח ישיבת
מזכירות קודמת בנושא) .ד.מ.(23.7.10 ,1132 .
 .2המזכירות מעוניינת לערוך הצבעה בין חלופות בנושא זה על מנת לאפשר לחברים לבחור בין שתי
האופציות שעל הפרק.
 .3הנושא יובא להצבעת קלפי קרובה כאשר לצד כל חלופה תוצג גם עלות יישומה.
 .4הרחבה נוספת בנושא תינתן בסמוך להצבעה בקלפי.

 .3עדכון בנושא יישום פס"ד יד מרדכי נגד הגב' נדיה ברטשניידר
לפני כחודש וחצי פרסמה המזכירות כי בית המשפט העליון דחה את בקשתה של נדיה ברטשניידר לדון
בפסקי דין קודמים שניתנו בבתי המשפט השלום והמחוזי בעניין הדירה בה היא התגוררה בקיבוץ.
בהמשך להחלטה פינתה נדיה בסוף החודש שעבר את הדירה בה התגוררה בקיבוץ ,וכן בחרה לסיים מרצון
תקופת שהות ארוכה בקיבוץ ,במהלכה התגוררה עימנו כאן כתושבת ברת רשות.
המזכירות מאחלת לנדיה בהצלחה בדרכה החדשה.
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 .4לקראת קלפי
 3נושאים עומדים להצבעה בקלפי קרובה:
 .1שדרוג ומיגון הבית הסיעודי – החלטת מזכירות בנושא פורסמה ב -ד.מ .13.8.10 ,1135
 .2סככות לרכבים פרטיים  -בחירה בין חלופות – החלטות מזכירות בנושא ב -ד.מ 23.7.10 ,1132 .ובדף
מזכירות נוכחי.
 .3אישור הצעת מסלול הקליטה גם למי /אינם בני קיבוץ – בהמשך למסמך עקרונות הקליטה שאושר
בקלפי ביום  5.7.09התחייב הקיבוץ לקבל החלטת קלפי נפרדת שמטרתה לאשר הצעת מסלול הקליטה
והבניה במתחמי המגורים החדשים גם למי שאינם בני קיבוץ.
עד כה נרשמו לפרויקט הקליטה והבניה בקיבוץ  18משפחות הכוללות בני קיבוץ .מעבר לכך נרשמו
לפרויקט משפחות נוספות שאינן מבני הקיבוץ .ההחלטה נדרשת כעת הן ברמה העקרונית והפורמאלית
והן בכדי לאפשר לפרויקט שלב א' לצאת לדרך :קליטת כ 26 -משפחות לשני מתחמי המגורים סביב
המכוורת החקלאית ומול נווה זית.
לגבי סעיף זה צוין במזכירות כי מאז ומתמיד הקליטה לקיבוץ הייתה גם של בני קיבוץ ומשפחותיהם וגם
של מי שאינם בני קיבוץ .יחד עם זאת נכון לאשר ולקבל כיום את ההחלטה העקרונית הנ"ל על מנת לייצר
ציבוריות ולגיטימיות לסיטואציה בה אנו מאפשרים ,הן לבני הקיבוץ והן למי שאינם בני קיבוץ ,להשתלב
בפרויקט ולבנות את ביתם שישוייך להם בעתיד על אדמות הקיבוץ המוחכרות.
שיחת הקיבוץ והקלפי יתקיימו לאחר החגים .פרטים יימסרו בהמשך.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

משולחנו של מנהל הקהילה
 .1עדכון בנושא תריסים לממ"דים
לשמחתנו אישרה השבוע מינהלת הפרויקט ביצוע התקנת תריסים על חשבונה לכל הממדים הנבנים
בקיבוץ .עדין לא הוחלט על מנגנון החזר כספי לחברים שכבר הרכיבו תריסים על חשבונם ,כולל מה גובה
ההחזר.

 .2פיתוח אזור מחסן הבגדים )קומונה(
כחלק מהסדרת כביש הגישה לגיל הרך והסדרת התנועה ,אנו נמצאים בשלבי הסדרת הכניסה למחסן
הבגדים מכיוון מגרש החניה הגדול של משק החי )נפרצה דלת לכיוון דרום( .התוכנית והביצוע ייקצרו
לחברים את הדרך לתאי הכביסה.
כמו כן המחסן שעמד בצמוד לקומונה פורק ואנו משלימים תיקון שיפועי המים בין הקומונה למכבסה.

 .3יבילים
קבלן החשמל סיים הכנסת צנרת החשמל )חיבור החשמל יבוצע ביחד עם חיבור כל החשמל בשכונה
במסגרת פרויקט החשמל( ובהקדם נתחיל בביצוע שלב משטחי הבטון ופיתוח הקרקע.

 .4בריכת שחיה – עדכון
הימים מתקררים ,שעות היום מתקצרות ,ואנו עומדים בפני סיום עונת הרחצה .לפיכך בריכת השחייה
תיסגר במוצאי שבת) 2.10.10 ,באותו היום היא תהיה פתוחה ליום רחצה אחרון(.
תודה ללניר בוגנים ולאיציק לוי – על שירות ההצלה ותפעול הבריכה!
חג שמח ,יריב קלרמן
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ענף התיירות  -עדכון
בשנים האחרונות עובר ענף התיירות מתיחת פנים ,זאת כחלק מתוכנית כוללת לשדרוגו במהלך משולב
של כמה שנים .בשנים האחרונות שודרגו התצוגות במוזיאון ,נחנכו הבונקר מרחוב מילא  ,18דגם מוקטן
של גטו ורשה ודגם קרון המשא .נקווה שהתוכניות הרבות להמשך שינוי פני המוזיאון יתממשו ,תוך המשך
קבלת תמיכות ומענקים מועדת התביעות וממוסדות המדינה שתמכו את הפרויקט עד כה.
בהמשך לשדרוג מרכז הכנסים ,ובמוקד אחר של הענף ,עומד לחול בקרוב פרויקט שדרוג אתר שחזור
הקרב ,בתחילה שדה הקרב ובהמשך הקמת מבואה לאתר .התקציבים מגיעים ממוסדות המדינה ,זאת
לאחר החלטת ממשלה שאישרה תקציבים ומענקים לשדרוג כ 150 -אתרי מורשת בישראל ,ביניהם אתרי
התיירות של יד מרדכי.
הפיתוח המואץ בתקופה האחרונה נהגה ,תוכנן ובוצע על ידי הצוות המסור של המוזיאון והתיירות,
בהובלה של שוקי רייזל ,מנהל ענף התיירות ,זאת תוך עבודה מאומצת ובהצלחה יתרה .ההוכחה לכך
עליית כמות המבקרים בשנה האחרונה.
לפני כשנה פנתה הנהלת המוזיאון למזכיר בבקשה לערב יותר את מוסדות הקיבוץ בהנהלת המוזיאון,
וכהמשך לכך הוחלט למנות אותי כיו"ר העמותה .בהמשך התקבלה גם החלטת מזכירות שכללה מינוי
הנהלה רחבה למוזיאון )אסיפה כללית לעמותת המוזיאון( הכוללת חברי קיבוץ שאינם עובדי מוזיאון-
תיירות ונציגים נוספים מחוץ לקיבוץ .כמו כן מונה ועד מנהל רשמי לעמותה ,באחריותו טיפול בכל
הנושאים השוטפים שעומדים על הפרק.
בתקופה האחרונה פנה שוקי רייזל בבקשה לתכנן את יציאתו ההדרגתית מתפקיד מנהל ענף התיירות
לקראת יציאתו לפנסיה.
בעצה אחת עם שוקי הוחלט על פתיחת תהליך מינוי מנהל/ת לענף התיירות ביד מרדכי .סוכם והובהר כי
שוקי ימשיך להוות חלק אינטגרלי ומשמעותי בענף ,תוך המשך תרומתו וניצול יכולותיו המוכחות של
שוקי בתחומים השונים שעומדים על סדר היום של הענף.
מסר :דודי דורון
__________________________________________________________________________

ראש השנה  -תודות
ברכות חמות לצוות ראש השנה על היוזמה הברוכה וההפקה המוצלחת של מסיבת
החג במתכונת ובארומה "של פעם" :מסכת חגיגית בחדר האוכל בשילוב ארוחת החג.

תודות לחברי הצוות ולכל מי שנרתם וסייע להפקת החג:
למרכזים :דנית ואיציק לוי – כל הכבוד ויישר כוח!!
לצוות החג :עידו מן ,רונית שוורץ ,פמי שיפמן ,הילל שיפמן ,בלה שני ,נעמי ציון ,אורה לוי ,אילנית
הופמן – על ההשקעה והעבודה הרבה.
להדס ניר ,מלכה קורן ,רעיה פסי ,זיו הררי ,עדנה דגן וכל יתר הקריינים ומשתתפי המסכת.
לרותי רייכל וזהבה קלרמן  -על העזרה בסידור המקומות.
לגל גלזר  -על עריכת הסרטונים.
לשפרה שכטר ,גבי וולקוביץ ולכל צוות המטבח  -על שיתוף פעולה נהדר ועל ארוחה חגיגית וטעימה.
לצוות ההגברה  -תומר ענבר ונדב אלדן.
לצלמי לוח השנה  -עודד וייס ,עדי פרחומנקו ,מאיר יצחק ומשה פילברג .לאיה דרור  -על חלוקת הלוחות.
ולכל מי שעזר ,טרח ,ארגן ופרגן!...
תודה לכולכם על פתיחה מוצלחת ונעימה של חגי תשע"א !! ולהתראות בשנה הבאה !..
צוות החג ביקש להוסיף:

"כולנו אוהבים את החגים והאירועים ,זה היחד שלנו .כדי שהם יצליחו ,חשובה מאוד תרומתכם לשירה,
לריקוד ,לקישוט ועוד .תרומה קטנה מצד כל אחד והיענות חיובית לפניות צוותי החגים יכולים להעשיר
את החג ולגרום לכולם הרגשה טובה ונעימה.
אף אחד לא יעשה לנו את מה שאנו יכולים לעשות בשבילנו!!
תודה לכולם!
צוות החג"

---------------------------------------------
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לצוות ראש השנה
ולעומדים בראשו,
לצוות המטבח
ולעומדות בראשו,
כה לחי.
כי הפכתם את החג לחגיגה
ואת יום החולין לשמחה.
המזנונים העמוסים במטעמים,
במקצועיות מאורגנים ומסודרים.
השפע שהספיק לכולם,
לא נשאר אף רעב בכל האולם.

גם תרבות הייתה ,לא רק זלילה.
תמונות של תינוקות בכניסה,
קטעי קריאה ,שירה וברכות
וילדים שהביעו הרבה משאלות.
ברכה מיוחדת נוסיף לצוות ההגברה הצעיר
שעושה בכל חג ואירוע מאמץ אדיר
להביא עלינו את שקורה על הבמה
עם ציוד הגברה ממש לא על רמה.
זה הזמן לסיים ולהגיד תודה
בשמי
ובשמם של חברים אחרים
אני תקווה.
דוד שני

יום לימוד מסורתי בכיפור  -תודות
ברכות ותודות לחנה מורג ומשה סוקר על המחשבה ,על היוזמה ועל הפקת יום הלימוד בכיפור.
האירוע נערך במועדון לחבר ולקחו בו חלק  51משתתפים שבאו להכיר ,לשמוע ,להקשיב ,לשאול וללמוד.
התוכנית כללה קריאת משל ,לאחר מכן הרצאה של אביבה שלו בנושא" :תולדות האנושות עד הבחירה
באברהם – אבי האומה ,לפי ספר בראשית" ,ובחצי השני של היום התקיים מפגש-סדנא עם יואב וגליה
לבנה בנושא" :תקשורת מקרבת"  -להקשיב ,להתקרב ולדבר מהלב  -איך לתת לילדנו )בכל הגילאים( את

התחושה שאנחנו מבינים מה חשוב להם – מבלי לוותר על עצמנו.
אירוע זה מצטרף לאירועים קודמים שחנה ומשה הפיקו בשנים קודמות בימי כיפור –
ברכות לכם על פועלכם לשימור המסורת ,ויישר כוח לשנים הבאות!!
__________________________________________________________________________

ארוחות שבת בחדר אוכל – לקראת סיום?
לחברים שלום,
מדי שבת עובדים בחדר האוכל  3תורנים שמתפעלים את הקופה ,מכונת הכלים ועגלות ההגשה.
מידי שבת נמכרות בין  70ל 100 -מנות .בדרך כלל סועדים בשבתות כמה משפחות קבועות ,מספר
תושבים ,אורחים ,מוסדניקים )במידה ויש להם פעילות( ולעיתים קבוצות.
מזה זמן מה אנו מחפשים תורנים )בתשלום כמובן( לארוחות שבת בחדר אוכל ,אך לצערנו ללא
הצלחה.

השורות הולכות ומתדלדלות ,הן מפאת "עייפות החומר" של התורנים הקבועים והן
מסיבות אחרות.
מאמצינו לגיוס תורנים נוספים לא נשאו פרי,
ועם כל הצער שבדבר אנו עומדים בפני סגירת חדר האוכל בשבתות.
אז רגע לפני ההודעה הרשמית – אנו פונים שוב לחברים ולתושבים –
מי שמעוניין להירתם למערך התורניות בתשלום בשבתות
מוזמן לפנות אלינו בהקדם!
חג שמח!
052 ,052גבי וולקוביץ 052-6905740שפרה שכטר 052-3962429
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ערעור בנושא "שיקום מדרכות שלב א'"
לאחר התבוננות מעמיקה במפה המתוקנת שנתלתה ביום  3בספטמבר  2010בחדר-האכילה שלנו ,עלי
לציין בסיפוק שהערעור שלי בנושא הצבת קיר בטון מכוער )בעיני( ,עם מעקה בטיחות בראשו ,מול
השורה הקדמית של סנוביון ,התקבל ברובו ,וזאת בזכות ערנותו של אופיר ולשיחתי המקצועית עם
האדריכל קריב ,אשר לזכותו יאמר ,הבין מיד ,שאין כל אילוץ טופוגרפי בהצבת קיר בטון יקר )!( לאורך כל
השורה...
מה גם שבכך נחסכו לקיבוץ למעלה מ 90 -אלף שקל מיותרים )לפי בדיקה מוסמכת בספר המחירים
המעודכן" ,דקל"(.
מה שלא ברור לי ,מדוע מתוכנן קיר בטון מול חזית דירתי?? מדוע שם בדיוק נפסקת המסלעה בצורה חדה
ובלתי-מדורגת...
אין לכך כל הצדקה מבחינת תנאי השטח .אפשר לברר זאת עם האדריכל קריב!!
באין ברירה אני נאלץ אפוא לשוב ולערער על הקטע המדובר הן בגלל הפגיעה הגסה באסתטיקה והן בגלל
הסכומים המיותרים היכולים להיחסך!
בברכה ,עמרם צרפתי

---------------------------------------------

תגובה ) (1לעמרם
עמרם שלום
ראשית תודה על עזרתך בתכנון מדרכות הקיבוץ .תרומתך ניכרה בהערות שנתת בפגישה שאני יזמתי עם
מתכנן הנוף דור קריב .כאנשי מקצוע ,הגעתם בפגישה להבנות ודור תיקן את שבקשת בהסכמתי כמרכז
ועדת תכנון .מאחר ודור נבחר לתכנן את הנושא לא נראה מקצועי לשבח את עצמך על ידי ביקורת ומעל
גבי העיתונות המקומית.
כדאי לזכור כי לכל תוכנית ,ולא חשוב מי מתכנן אותה...יש נקודות חולשה מקצועיות .כרגע התכנית
עוברת תיקונים על ידי המתכנן לקראת ביצוע.
לסיום ולעניות דעתי הילול עצמי וחלוקת מחמאות לממסד ממש מיותרת.
תן לאנשים המקצועיים לעבוד כי יש להם הידע והניסיון ולכן הם נבחרו על ידי היקבוץ לביצוע המשימה.
שוב תודה על הערותיך ובכל מקרה נקיים דיון נוסף בוועדה יחד איתך.
שוקי רייזל ,ועדת תכנון

---------------------------------------------

תגובה ) (2לעמרם
עמרם שלום,
לגבי הערותיך בנושא האסתטיקה )קיר מבטון  /מסלעה( – אין לי מה לומר מאחר ומגיל צעיר למדנו שעל
טעם וריח אין להתווכח.
יחד עם זאת ,חשוב לי להבהיר כי היה ולא היית מערער על קיר הבטון היינו היום כבר לאחר ביצוע
ובעלות של כ 65 -אש"ח ) 50%מהעלות המשוערת( מאחר והיה לנו סיכום בנושא עם מינהלת הממדים
שמוכנה לממן  50%מעלות בניית קיר בלבד )לא מוכנים לממן עלות מסלעה(.
לאחר הערעור הראשון שלך בנושא סוכם שמינהלת הממדים מבצעת קיר מתחילת המגרש של משפחת
שטרנברג ועד לאזור המגרש שלך )בגלל בעיית פרצלציה( ,ומשם ,לכיוון דרום ,תיבנה מסלעה באחריות
הקיבוץ.
הצעת המחיר שקיבלנו עבור ביצוע המסלעה נוקבת במחיר של כ 130 -אש"ח ,כך שעלות הפרויקט
התייקרה ואף הכפילה את עצמה בעקבות ערעורך.
בברכה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

הודעה לכל הסטודנטים בני הקיבוץ
ניתן להצטייד אצל שלוית קראוס במסמך מאת התנועה הקיבוצית ,המיועד לעמוד כעזר
לסטודנטים בני קיבוץ ,בעת פנייתם למוסדות שונים לצורך קבלת סיוע כלכלי ומלגות.
המסמך הינו רשימת דרוג כלכלית של הקיבוצים לשנה זו ,המבוססת על נתוני הכנסה לנפש בקיבוץ.
הסטודנטים מוזמנים להציג את המסמך למוסדות להשכלה גבוהה ולגופי סיוע שונים המסייעים
לסטודנטים.
ניתן לקבל גם גובה הכנסה עדכני לחבר קיבוץ.
אופיר לבנה
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פניות בנושאי תכנון בזמן חופשה  -עדכון
החל מתאריך  28.9.10ובחודש אוקטובר איעדר מהקבוץ עקב חופשה משפחתית.
בתקופה זו ניתן להעביר אלי פניות ושאלות בנושאי תכנון באמצעות המייל של בני ,רם,
 ,ram.reizel@gmail.comברצון אשיב לכל פניה.
אני אסכם עם אחד מחברי ועדת תכנון שיהיה איש הקשר לשאלות או עזרה כאן על פי הצורך.
אשוב לעבודה בסוף אוקטובר.
שוקי רייזל
__________________________________________________________________________

הערכה והוקרת תודה
לאילה הקל ,לחיה דשתי ולצוות בית הבריאות
באמצעות דף זה אני מבקש להודות לכם על הטיפול המסור באבי יצחק לויתן ז"ל שזכה לאריכות ימים
ובתקופת חייו האחרונה היה בבית האורן וקיבל בו את כל העזרה והתמיכה.
הידיעה שהוא מטופל היטב ומרגיש טוב במקום מוכר לו הייתה חשובה לי ותמיד הייתה הרגשה שמאד
איכפת לצוות מה קורה לו.
הודות לכם הוא זכה לסיים את חייו בשלווה ובכבוד.
אנחנו מאד מעריכים את הטיפול שלכם באבי.
בשם כל המשפחה,
אליהו לויתן

--------------------------------------------לחברי יד מרדכי
אבי יצחק לויתן ז"ל ,שנפטר בגיל  ,92חי ביד מרדכי יותר משליש מחייו.
הוא נקשר למקום וסירב לעזוב אותו ואת הארץ.
העבודה הייתה ערך מאוד חשוב בעיניו ,והאפשרות שלו לעבוד ולחיות ביניכם עודדה אותו ,שמרה עליו
ונתנה טעם לחייו.
אני מודה לכם שאפשרתם לו לגור ביניכם ולקחת חלק בחייכם ,ועל כך שדאגתם לצרכיו והייתם ערים גם
לשינויים במצבו וגם אז הוא נשאר לגור במקום.
תודה שליוויתם את הורי וטיפלתם בהם במשך כל השנים שאני לא גרתי ביד מרדכי.
בשם כל המשפחה
אליהו לויתן
__________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערם
של חביבה פסי ,רעיה פסי ,דרורי פסי ,טולי פסי
והמשפחות
על פטירתה של

ציפורה )סיסי( ממון

ז"ל

אחותה של חביבה
ההלוויה התקיימה ביום א' ,12.9.10 ,בתל אביב
יהי זכרה ברוך!
בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________
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ברכות לעופר שחר

בטקס מרשים לציון ראש השנה ,בנוכחות חיילי ומפקדי היחידה בה משרת עופר שחר,
חולקו תעודות הצטיינות לחיילים ומפקדים על פעילותם יוצאת הדופן בשנה החולפת.
בין המצטיינים – עופר!!

ברכות חמות לעופר על התעודה ויישר כוח להמשך הדרך!!

מילה טובה לדור הצעיר
השתנות התנהלות הקיבוץ לקיבוץ מופרט הביאני לשינוי התנהלותי
האישית :ראשית נאלצתי )לשמחתי( לוותר על "המטפלת" שדואגת
ומסדרת הכול ,ותחת זאת זכיתי בעצמאות ומחויבות!
קניתי אוטו שיביאני ויסיעני לכל מקום שארצה .אך מה ...צריך לתחזק אותו.
ומי מדריך ומלמד אותי לעשות זאת? בסבר פנים יפות ,בסבלנות ובמומחיות
בתחנת הדלק שלנו? הלא הם דקלה רגב הצעירה ומאיר שגיא שעובדים שם.
תודה -תודה  -תודה רבה!
מפגש שני עם הדור הצעיר:
החלטנו לשפץ את ביתנו ומכיוון שיואל ,המקצוען מס ,1 .לא היה פנוי ,הוא
הפנה אותנו לחשמלאים הצעירים יוני כהן ואורי בארי ,מהם זכיתי להקשבה,
להבנה ,לגילוי אכפתיות ולהדרכה כשותפים לפרויקט.
וכל זאת עשו כאילו הדבר מובן מאליו.
הנה הגענו לכך שצעירים שגדלו עם בני יפתח בקבוצת "עלומים" המפורסמת,
נותנים שירות מקצועי ,מדריכים ,מושיטים יד ומלמדים אותנו דרך ארץ ביחסים
עם בעלי מקצוע ,מלמדים איך להיות אסרטיבי ,והכול בנועם ,באמינות ובחן.
תודה – תודה – תודה  -וכל הכבוד!
בברכה ,אסנת ענבר

לסבים הגאים שרה ויוסי כהן
ולהורים המאושרים כרמית ושי
מזל טוב להולדת הנכד והבן – נבו !
אח לנעם והילה
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים דבורה ודוד גורביץ'
ולהורים המאושרים עדי ואסא
מזל טוב להולדת הנכדה והבת – גלי !
אחות לשחף וסהר
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

חג סוכות שמח לכל בית יד מרדכי!
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