קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1167
6.5.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :טקסי יום הזיכרון *יום העצמאות *דיווחים ועדכונים *מז"ט

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

טקסי יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה ,תשע"א2011 ,
ערב יום הזיכרון – יום ראשון ,ד' אייר תשע"א9/5/2011 ,
 – 19:45התכנסות בחדר האוכל.
 – 20:00צפירת דומייה.
 – 20:02טקס ערב יום הזיכרון.
יום הזיכרון – יום שני ,ה' אייר תשע"א10/5/2011 ,
טקסי יום הזיכרון יערכו במקביל בשני בתי העלמין של הקיבוץ:

 10:50התכנסות בבית העלמין הצבאי על גבעת המוזיאון.
 11:00צפירת דומייה.
 11:02טקס אזכרה.
 10:50התכנסות בבית העלמין האזרחי של יד מרדכי.
 11:00צפירת דומייה.
 11:02טקס אזכרה.
--------------------------------------------------------- 11:30טקס קצר ונוסף בבית העלמין האזרחי לטובת משפחות וחברים שהשתתפו בטקס שנערך קודם
לכן בחלקה הצבאית שעל גבעת המוזיאון.
__________________________________________________________________________

ביום הולדתך  /לינדה ארואטי ישראלי
שוב התגלגלה שנה
היום יום הולדתך
וידי ריקות...
לא אוכל לחבקך...
לא אוכל לברכך...
לא אוכל שוב להרגיש בלבבי
כמה מאד אני רוצה באשרך..
לא אוכל לאפות לך עוגה
ולהדליק נרות של שמחה...
לא אוכל להזמין אורחים
ולומר :לכבוד אישי שתו לחיים!..
לא אוכל כל זאת לעשות
כי ביום הולדתך
אצטרך להניח פרח על קברך
ולהדליק נר עצוב של נשמה...
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סיכום יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2011
השבוע התקיימה ביד מרדכי העצרת המסורתית לנעילת יום הזיכרון לשואה ולגבורה .חברי הקיבוץ ואלפי
המשתתפים זכו להשתתף בטקס מכובד בו השתתפו סגן ראש הממשלה ושר הפנים ,אלי ישי ,יו"ר
האופוזיציה ,ח"כ ציפי לבני ,סגן יו"ר הסוכנות היהודית רני טריינין ,מפקד פיקוד דרום – האלוף טל רוסו,
חברי כנסת ,ראש המועצה האזורית – יאיר פרג'ון ,ראשי רשויות הדרום ,יו"ר חבצלת – אבשלום וילן,
שגרירי מדינות פולין ,גרמניה אוסטריה וארה"ב ,חיילי צה"ל ,נציגי תנועות הנוער ,חניכי בית ספר שקמה
ועוד.
תודה מיוחדת לישראל מידן  -על הליווי ,הפעילות והתרומה הנכבדת למאמצי ההפקה והמימון של
העצרת ,ולצחי לבנון ,על ניהול צוות ההפקה מטעם יד מרדכי.
תודה למפיקת העצרת – רבקה קנטור ולבמאי – עידו דגני!
כמו בכל שנה ,יישר כוח וברכות לכם  -על המסירות ,הנכונות וההתמדה בתפקיד.
תודות וברכות לחברים ולבנים שסייעו ותרמו להפקת העצרת
לעידו מן ,יאיר ארצי וצוות הנוי  -על הכנת מתחם העצרת ליום האירוע.
לעמי וולקוביץ ומיכה רגב – על הפיקוח הביטחוני .ליואב ויס ,אלעד פסואה ועידן דננברג – על העזרה
והתמיכה הלוגיסטית שנדרשה להפקה .לשוקי רייזל ,ורד בר סמך ,ענת רייס ושלומית רייזל – על אירוח
מבקרי המוזיאון והמוזמנים ואישי ציבור שהשתתפו בטקס העצרת.
ללינדה כשר ,איבון ואילון פרידמן ,אורלי סיגלמן ובני גמרוף – על ליווי ואירוח השגרירים שהשתתפו
בטקס.
ולכל מי שתמך וסייע ושמו לא הוזכר כאן ,תודות לכולם!
-----------------------------------------------------4.5.11
לכבוד חברי יד מרדכי
כשותף בצוות מוביל לעצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד מרדכי ,ברצוני לומר תודה לכל
השותפים והמשתתפים בעצרת הנעילה בקיבוץ הנושא את שמו של מרדכי אנילביץ' בגאווה ,גם
בשעה שהמציאות אינה קלה .העוגן והמצפן אותו אנו מובילים במשותף ,על אף חוסר
התמיכה וההכרה של הממשלה והעומד בראשה ,לא מונעת מאיתנו להאיר את פנסנו הקטן
לכלל החברה בישראל ובתפוצות .שליחות זו לא ניתנת לביצוע ללא העשייה התמיכה וקבלת
הפנים החמה של החברים ובעלי התפקידים ביד מרדכי המגויסים לכך.
בשמי ובשם תנועת השומר הצעיר הדואגת לדור הצעיר ,ברצוני לומר שוב תודה על הנתינה
הרבה המחזקת ונותנת תקווה להמשך הדרך.
חזקו ואמצו!
א י ל ר י יז –
מזכ"ל השומר הצעיר
__________________________________________________________________________

עדכון מועדת מינויים
לאחרונה חלו כמה שינויים בוועדת פנסיה של הקיבוץ:
 .1לבקשתו ,איתן ציון סיים חברותו בוועדה.
 .2שרון פסי ואליהו שחם הצטרפו כחברים לוועדה.
תודה לאיתן על שנות פעילותו בוועדה ,ובהצלחה לשרון ואליהו שהצטרפו.
נמסר על ידי זהבה קלרמן  -ועדת מינויים
__________________________________________________________________________
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אירועי יום העצמאות

ערב יום העצמאות תשע"א – יום ב' – 9.5.11
 – 20:00לאחר ארוחת הערב בחדר האוכל תיערך הקרנה חגיגית על מסך
גדול של טקס הדלקת המשואות מהר הרצל.
קפה ,עוגה ,כיבוד ושתייה בחצר האחורית.
 – 20:45טקס יום העצמאות בחצר האחורית.
יום העצמאות
למחרת ,יום שלישי ,10.5.11 ,החל מהשעה  ,16.00נחגוג את יום העצמאות
בהפנינג המסורתי על דשא חדר האוכל.
בתוכנית :משחקים ,הפעלות ,מוסיקה ,ו" -על האש".
השנה יחויבו אורחים בתשלום עבור הארוחה ,יש לרשום ברשימה בחדר האוכל
את אורחיכם המיועדים להשתתף.
להתראות ,צוות החג
__________________________________________________________________________

פסח – תודה נוספת
מרשימת התורמים לפסח נשמט שמו של דובי שטרנברג כחבר בצוות פסח .עם דובי הסליחה ותודה על
השתתפות בצוות החג.
בברכה ,מיכל ארדנינג
__________________________________________________________________________

ממדים שלב ב'
לחברים שלום,
במהלך השבוע האחרון הועברו לקבלן ריג'קטים ובעיות לתיקון שנמצאו על ידינו ,יחד עם זאת אנו פונים
אל החברים ,אנא העבירו אלינו במהלך השבוע הקרוב בעיות וריג'קטים בבתים שנוצרו כתוצאה מעבודות
בנית הממדים ,על מנת שהקבלן יוכל לבצע השלמות ותיקונים.
תודה ,שאול וולנסקי ואליהו שחם
__________________________________________________________________________

לסב הגאה יגאל מורן
ולהורים המאושרים מיכל ואמיר דבורה
מזל טוב להולדת הנכד והבן  -שקד!
אח ל -עדי ורימון
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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