הערב באול!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות
נסיה ורונ לבנה

קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1200
17.2.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

בד הפע* :דו"ח קלפי *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה....................................................................................
פורי  )ע"פ מילו אב שוש (:
חג יהודי ,נחוג בי"ד באדר ,זיכרו לישועה שנעשתה ליהודי בימי אחשוורוש,
עדלאידע.
פורי חברי ביד מרדכי  )ע"פ המילו מהארכיו של ענת(:
מסיבה ,ריקודי ,שמחה ,תחפושות ,שתייה ,הופעות ,כי ועוד המו הפתעות!

ינו את עצמכ ,זה מתקרב!

הכ

9.3.12
צוות פורי
___________________________________________________________________________

טיול ט"ו בשבט

 -תזכורת ותחילת הרשמה

מתרבות באהבה

הטיול המסורתי יתקיים השנה בשבת 3/3/12
תחילת המסלול בנחל שורק ,בקטע שמתחיל בחורשת
הצנחנים ,סיומו בשפך הנחל בחוף פלמחים.
הטיול מתאים לכל מי שאינו מתקשה ללכת ברגל
)אין סולמות ,(!!.....המתקשים בהליכה יוכלו
לחזור לנקודת ההתחלה של מסלול ההליכה.
צוות הטיול ידאג לכיבוד של בוקר }קפה+עוגות{
וכמובן לארוחת הצהרים המסורתית "על האש".
יציאה בשעה  ,8:00חזרה משוערת בשעה .15:00
מחיר הטיול 50 :שקל למשתתף ,החל מכיתה א'.
ההרשמה :על לוח המודעות של חדר האוכל – נא
להירשם בהתאם!!!....

בשם הצוות

 -משה הקל

1

אירועי
פברואר – מרץ
 – 17/2מועדון הסרט
הטוב" :הערת שוליים".
 – 25/2צעדת החולות
בחולות ניצנים.
 – 28/2הליכה בשמורה +
ארוחת ערב.
 – 3/3טיול ט"ו בשבט
 – 9/3פורים חברים
 – 10/3פורים ילדים
להתראות....
ו .תרבות

אבלים ומשתתפים בצערם של יעל ציון ,איתן ציון,
רחל אמיר ,שי ציון ,ורד בודה והמשפחה הרחבה
על פטירתו של חברנו היקר

דן ציון

ז"ל

נולד בבולגריה 27.5.1921
נפטר ביד מרדכי 15.2.2012
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי

ד ציו  תולדות חייו וקווי לדמותו
ד נולד ב  ,27.5.1921בסופיה ,בולגריה.
אביו כיה כרב הראשי של בולגריה ,חי עד גיל  97ונפטר באר& ישראל .אמו הייתה אישה חמה וטובה.
בילדות קיבלו ד ,שלושת אחיו ואחותו חינו' דתי ,ובהמש' למד ד בבי"ס בולגרי כללי .בנערותו עבד
בחנות אופטיקה וסייע לפרנסת המשפחה .בעלייה הגדולה מבולגריה עלתה כל משפחתו לאר&.
במהל' מלחמת העול ה 2גורשה יהדות בולגריה מעיר הבירה לערי השדה .כשיצאה הוראת הגירוש,
התקיימה בסופיה הפגנה גדולה נגד גירוש היהודי .המשטרה עצרה את אביו ,שהיה ממארגני ההפגנה
ושלחה אותו למחנה "אמוביט" .המשפחה גורשה מסופיה לעיר רוסה ליד הדנובה והתגוררה אצל משפחה
יהודית .כשהסתיימה המלחמה ה חזרו לסופיה.
ש הבחי בגלי השמשות המנופצות ,עלה על העניי ,החליט להיות זגג והשתכר למחייתו.
בהמש' למד בבית ספר תיכו וסיי אותו בהצלחה ע תעודת בגרות.
ל"שומר הצעיר" הצטר בתו מלחמת העול ה ,2היה חבר בהנהגה הראשית ובתוק תפקידו שימש
כמדרי' בהכשרה חקלאית בתחנת ניסיונות .ש הכיר את יעל אשתו לעתיד.
בדצמבר  1947התקבלה הודעה שתו'  48שעות עליה להיות מוכני לעלות לאר& .יעל הייתה בעיר
בס ַט ַרה ָזגָ -רה .ד התקשר אליה וביקש ממנה להצטר .יעל השיבה שאי בידיה תעודות .למורת
אחרתְ ,
רוחו השלי ד ע העובדה והחליט לנסוע בלעדיה .הקבוצה נסעה ברכבת מסופיה לעיר הקיט בְ .ר ָגס
השוכנת לחו הי השחור ,ש חיכו לה האניות .לפתע עצרה הרכבת ומישהו אמר שזו העיר של יעל.
שלמה דג ,שהיה אחראי על הנסיעה ,אמר לד שהרכבת תשהה במקו שעתיי .החברי אמרו לו" :ל'
תחפש את החברה של'" .ד לקח עמו חבר טוב ,ה ירדו בתחנה רחוקה מהעיר ופגשו בעגלו שהחיש
אות תמורת מחיר כפול לביתה של יעל .האמא אמרה לה שיעל בעבודה וג ש ה לא מצאו אותה.
ד היה מיואש ,א' פתאו ה פגשו את יעל באמצע הרחוב" .בואי ,נוסעי לאר& ישראל" אמר לה ד.
ויעל ענתה" :אי לי בגדי ,אי לי שו דבר" .והוא הפציר בה" :אי זמ לחשוב ,בואי איתנו ,קדימה" .ויעל
עלתה לעגלה .בדר' ה פגשו חבר השוה"צ וביקשו ממנו שייגש בערב להורי של יעל ויספר לה שיעל
נסעה לא"י ושלא ידאגוִ .אמרו את ,חטיפה בהסכמה לאור היו  הא ראית אהבה גדולה מזו לאר&
ישראל או שהיו אלה העיניי הכחולות של ד?
הבנות מהקבוצה נתנו ליעל בגדי והרכבת הגיעה לבְ .ר ָגס ,ש חיכו לה שתי אניות משא להובלת בננות
שאמורות היו להכיל  15אל עולי .הצפיפות באניות הייתה איומה ,היה קשה להסתדר ומאוד לא נוח וכ'
ה העפילו לא"י .בדר' גילו אות אוניות בריטיות ,תפסו אות וה הובלו לקפריסי למחנות המעצר.
השהייה במחנה גיבשה אות כגרעי ,הכל נעשה במשות כמו בקיבו& .הכל היה טוב ויפה כל עוד הבנות
היו ש ,אבל ביולי  1948הבנות נפרדו מהבני ועלו לבד לאר& ,לקיבו& אילו.
יעל התגעגעה לד ושלחה לו מכתבי .היא האיצה בו שיבוא לאר& .והנה התקבלה הודעה שישנה
הזדמנות לברוח מקפריסי .ד קפ& על המציאה .הוא התארג ע קבוצת חברי שהחליטה לברוח
מהמחנה דר' הי .ה חתכו את הגדר ויצאו בשחייה לי הפתוח .לפתע נדלקו האורות והפרוז'קטורי
מהמחנה וסרקו את הי ,נשמעו יריות .אבל ה המשיכו לשחות מבלי שהתגלו .הרחק מש ה עלו חזרה
על החו והלכו לנקודת המפגש לפי ההוראות שקיבלו .היה עליה לשיר שיר מסוי ומישהו היה אמור

2

לאסו אות .ה שרו ,א' א אחד לא הופיע .הסתבר שה שרו את השיר הלא נכו .בכל זאת באו נציגי
ה"הגנה" והובילו אות למנהרות חפורות בסביבה וש ה הסתתרו.
כעבור כמה ימי ה עלו על אניה קטנה שהובילה אות לחיפה ,לא"י .מש ה נסעו לקיבו& אילו
ופגשו את הבנות .יעל וד שוב היו ביחד .באילו עבד ד ביִ עור ואהב מאוד את העבודה .לאחר זמ הוחלט
במזכירות הקבה"א שהגרעי ישלי את קיבו& יד מרדכי ,שהיה אז בשלבי שיקו אחרי המערכה.
בתקופה הראשונה ביד מרדכי עבד ד במספוא .הוא קצר תלת בחרמש וסוגי ירק אחרי לרפת .כ'
התחילה הקריירה החקלאית שלו .מהמספוא עבר לעבוד בשלחי והתמחה בגידול כותנה ,שהיה ענ גדול
ומכניס רווחי.
ד ריכז את ענ השלחי במש' שנות דור ,במהלכ שכלל את הטכנולוגיות החקלאיות והכניס שיפורי
מקצועיי לענ שזכו להכרה והערכה ארצית .גידולי התירס של הענ היו ש דבר באזור ועל כ' זכו בפרס
ותעודה כמגדלי תירס מצטייני.
רוב שנותיו עבד ד בחקלאות .שנתיי כיה כמדרי' חקלאי לגידול כותנה ,הסתובב במושבי ובקיבוצי
והדרי' חקלאי צעירי ,עבודה שנתנה לו סיפוק רב.
פעמיי כיה כמזכיר שני ,היה מרכז משק ,מרכז ועדת חברי ונשא בתפקידי רבי נוספי ביד מרדכי.
תמיד אהב לתרו.
בטקס הנישואי של יעל וד ,שנער' בספטמבר  ,1949התחתנו  15זוגות ביחד .אביו של ד בא לביקור
בקיבו& והוא נתבקש לערו' את טקס הנישואי .הטקס נער' ברוב הדר קיבוצי בחדר האוכל היש של
הקיבו& .האב והרב השיא את בתו הנחטפת לחוט בכבודו ובעצמו בטקס דתי כהלכתו .ומאז ה חיו
יחדיו באושר וביושר ימי רבי.
ד אהב את יעל מאד מאד ונולדו לה  4ילדי 2 :בני ו –  2בנות ,אית בנו בכורו ,רחלי השנייה ,שי וורד
בת הזקוני 13 .הנכדי שבאו בעקבותיה גרמו לסבתא יעל וסבא ד שמחה רבה.
בשנת  1977סיי ד לעבוד בשלחי ,הוא השתת בחוג גילו בע& והתגלה לו עול חדש שלא הכיר .הוא
התלהב מהעבודה בע& והחליט לעשות הסבה מקצועית והחל לעבוד בנגריה .לאט לאט למד את המקצוע,
ללא שו קורס ,האהבה שלו לע& היא שהדריכה ומשכה אותו .לימי ריכז ד את הנגרייה שביצעה
עבודות נגרות לבנייני חדשי ,חלונות ,דלתות ,ארונות ומטבחי וסיפקה את כל צרכי עבודת הנגרות
של הקיבו&.
את השינויי שחלו בקיבו& קיבל ד בצורה חיובית" ,כל העול משתנה וג אנחנו צריכי להשתנות.
צרי' לקבל את החיי כמו שה" ,אמר ד ,והוסי "א יש שינויי אני מקבל אות .בד"כ אני מצביע כפי
שהבני שלי מצביעי ,אני חושב שאת חיינו עברנו כפי שעברנו ,לפי הבחירה וההחלטות שלנו .עכשיו
אלו החיי שלה וצרי' להתחשב בה .ה צריכי לחיות את חייה כפי שה רוצי".
"אני גאה בעובדה ששלושה מילדינו חיי בקיבו&  אית ,שי ורחל .סימ שחינכנו אות להמשי' בדר'
החיי שלנו .אני גאה בזה שחייתי בקיבו& .תמיד הייתי מרוצה מהקיבו& ,מהעבודה שלי ומהתפקידי
שמילאתי .זה מילא את חיי בדברי טובי .החיי בקיבו& ה בשבילי משהו גדול וחשוב" אמר ד
כשצלילה דג ראיינה אותו באפריל .2004
בשנת  2006בערוב ימיו והוא ב  85נכנס ד לבית הבריאות עקב בעיות גיל וזקנה .הוא התייחס למצבו
החדש בהבנה ואופטימיות ובצורה טבעית כפי שנהג כל ימיו .הייתה לו תעסוקה שהתייחס אליה כמו
לעבודה חשובה .הוא הרגיש ש טוב ואהב את המקו .יעל שהתה לצדו כל יו וסעדה אותו במסירות.
ביקורי הילדי והנכדי שימחו אותו מאד והוא האיר לה פני.
נוח בשלו על משכב' ד .מלאי וטובי היו שנותי' ,היית איש רב פעלי ומעש תמי ונועז.
כל ימי' נהגת בפשטות וענווה ואהבת את הזולת.
הותרת אחרי' אישה נאמנה ואוהבת ודור של לתפארת ,מלח האר& שהול' בדרכ' ,שכה היית גאה בו.
נעמת לנו מאד ,יהי זכר' ברו'!

ראיינה ותמללה ) – (2004צלילה דג
עריכה לשונית – אורי לבנה
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דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיו :12/2/12
נושא אחד להצבעה :הקיבו& מאשר את מתווה הפעולה והתנאי לכניסת שות משקיע לענ שירותי
האבקה ,כפי שהוצגו בשיחת הקיבו& מיו .7/2/12
תמכו ,138 :התנגדו ,36 :נמנעו .6 :ההצעה אושרה.
ספרו:
שלומית רייזל ולינדה כשר.
ניהול קלפי:
שלומית רייזל ,לינדה כשר ,ישראל ברו' ,זהבה ציו ,אניה יצחק ומרי דרור.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתארי' 13/2/12
נכחו בישיבה :עפרה הלפרי ,אורלי סיגלמ ,גיורא אתר ,אילו פרידמ ,גיל דגני ,מושו וקני ,רונ לבנה,
יריב קלרמ ,אופיר לבנה.

 .1תקציב קהילה לשנת  – 2012דיו ראשו
השתתפה בדיו :הדרית שיפרי )תמחירנית(.
המזכירות קיימה דיו ראשו בנושא תקציב קהילה לשנת  .2012הדיו הוקדש להכרות ע פרטי התוכנית,
שהוצגה לעומק על ידי יריב קלרמ ,ויושל בשתי ישיבות נוספות המיועדות להתקיי בנושא במהל'
החודש הקרוב.
פרט לסעיפי התקציב השוטפי ולפעילות ענפי הקהילה תידו המזכירות בשני נושאי מרכזי נוספי:
 .1מבנה המס הפרוגרסיבי.
 .2תקציב הפרויקטי של הקהילה.
ע סיו דיוני המזכירות בנושא יובאו התוכנית המלאה ותקציב הפרויקטי לדיו בשיחת קיבו& ולאישור
החברי בקלפי.

 .2איוש צוותי ותפקידי
אופיר דיווח כי למרות מאמצי ועדת מינויי ,המלווי בפרסומי תקופתיי ובפניות לחברי ,עדיי לא
נמצא מי שיהיה מוכ למלא תפקיד של יו"ר ועדת ביקורת )גיל דגני סיי קדנציה בת ארבע שני(.
כמו כ ,המכרז לחברות בצוות הקר לעזרה הדדית נותר עדיי פתוח ,לאחר שהצוות הקוד סיי
קדנציה בת שלוש שני.
המזכירות מכירה בצור' ובחשיבות של איוש התפקידי הנ"ל ומבקשת מהציבור לגלות מעורבות בעניי.
עד כא מישיבת המזכירות

חיובי תעו"ז  עדכו ותיקו טעות
לידיעת החברי
בחודש דצמבר  2011השתנו זמני ותעריפי תעו"ז ונכנסו לתקופת החור.
עקב טעות של החברה המבצעת עבורנו את המנייה ,הוכנסו למספר מנויי זמני תעו"ז ישני ולא
מעודכני.
לאור זאת היו בדצמבר חיובי יתר למנויי הנ"ל הקשורי לפילרי  2 ,1ו – .4
אנו נזכה את המנויי הרלוונטיי בחשבונות התקציב של חודש ינואר כ' שחיובי החשמל שלה בינואר
יהיו מניית ינואר בקיזוז זיכוי עבור הפרש דצמבר.
מתנצלי על התקלה .שמחי על כ' שעלינו עליה.
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להל פירוט המנויי שקשורי לפילרי האלה:
פילר 1
זהבה קרלניסקי ,קציר ,כור ,וינר ,שוור& רונית ויאיר ,ארדנינג מיכל וגי ,הררי יפעת ,שני בלה ודני,
שוקרו ,שח.
פילר 2
פוקס ,גל ,שוור& בת שבע ,הקל ,וקני ,ציו שרית ושי ,פסי רעיה ,אוחיו ,סיגלמ ,ויטקינד.
פילר 4
מאיה מור ,אלקי ,כה נעמי וקרלו ,וינמ יעל ,מ בתיה וחגי ,טל ,נרקיס ,כה שרה ויוסי ,דרור ,קלרמ
זהבה ועמוס ,בר סמ' ,ניצ מאיר ,גבריאלובי& ,בקר ,פופרטקי ,הוניג ,מנה ,אשחר רחל ,פרידמ איבו
ואילו.
שבת שלו ,מוטי ברנדס
___________________________________________________________________________

ועדת תכנו – עדכו
בהמש' לפרסו בד מזכירות קוד ,המעונייני לקבל פרטי נוספי לגבי הפרגולה המיועדת להיבנות
בבית העלמי )מעבר לתוכנית שנתלתה על לוח המודעות בחדר האוכל( מוזמני להיפגש עימי ביו
ראשו הקרוב ,19/2/12 ,בשעה  18:00במשרד ועדת תכנו .הזמנת עבודה לביצוע תצא בהמש' השבוע.
בברכה ,שוקי רייזל
___________________________________________________________________________

לסבים רבים הגאים דינה ויצחק ויטקינד ,ומרים ויצחק
מן
ולסבים מרובי הנחת בתיה וחגי מן
ולהורים המאושרים נוגה וברנרד
מזל טוב להולדת הנין ,הנכד והבן – יובל !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

לסבים הגאים ניצה וגדי רינת
ולהורים המאושרים קרן ואלון
מזל טוב להולדת הנכד והבן – שחף !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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