קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1227
2.11.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע * :אירועי חג הקיבו

*דיווחי ועדכוני

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה....................................................................................
אירועי חג הקיבוץ
לחברים ,לבנים ,לתושבים ,לנקלטים –
לכולכם שלום רב!
השנה נחגוג  69שנים להולדת קיבוצינו יד מרדכי
צוות חג הקיבוץ מתכנן לקיים וליזום מספר אירועים שיתקיימו לאורך
שנת ה 69 -ליד מרדכי ,ששיאם יסתיים באירוע גדול וייחודי שיציין
את שנת ה 70 -לקיבוץ.
אנו פונים לכולכם:
המעוניינים להצטרף לצוות שנת ה 70 -ליד מרדכי מוזמנים להציע עצמם
לחנה שני.
אם יש לכם רעיון מכל סוג ,שיכול להשתלב בשנת ה 70 -לקיבוץ ,פנו
בבקשה אלינו ,לצוות החג ,הציעו לנו ושתפו אותנו עכשיו.

הזמנה לטכס פתיחת חגיגות חג הקיבוץ ה69 -
ביום שבת  10/11/12נקיים אירוע פתיחה לחג הקיבוץ שיורכב משני
חלקים:
 - 16:30התכנסות על הדשא למרגלות גבעת הפסל של מרדכי אנילביץ'.
 - 16:45טקס נטיעת עצים באתר קבר האחים הזמני )למרגלות הצפוניים של
גבעת האנדרטה( לזכר חללי יד מרדכי שנפלו בקרב ההגנה על הקיבוץ בתש"ח,
מאי .1948
הטקס יכלול הסרת הלוט משלט המספר את סיפורו של המקום.
 - 17:15מעבר לדשא בריכת הדגים.
 - 17:30טקס חנוכת בריכת הדגים המחודשת והסקטוסטרדה החדשה.
 - 18:00ארוחת ערב קלה על הדשא.
 - 18:30פעילות ספורטיבית לילדים באזור מתקני הספורט והסקטוסטרדה.

---------------------ערב חג הקיבוץ המסורתי יתקיים במהלך דצמבר.
על המועד המדויק תימסר הודעה בקרוב.
כולם מוזמנים  -צוות חג הקיבוץ

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיו :28/10/12
 .1הקיבו מאשר את ההצעה לביצוע פרויקט שדרוג אתר שחזור הקרב כפי שהוצגה בד מזכירות מס'
 1223מיו  30/9/12ובשיחת הקיבו מיו .15/10/12
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תמכו ,103 :התנגדו ,32 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
 .2הקיבו מאשר את ההצעה לגביית חובות חברי כפי שהוצגה בד מזכירות מס'  1214מיו 29/6/12
ובשיחת הקיבו מיו .15/10/12
תמכו ,120 :התנגדו ,17 :נמנעו .5 :ההצעה אושרה.
 .3הקיבו מאשר שנת חופש שנייה לירו ,שיפמ ,,בהתא להמלצת שיחת הקיבו מיו .15/10/12
תמכו ,119 :התנגדו ,14 :נמנעו .9 :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ,ישראל ברו -ושלומית רייזל.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,אניה יצחק ,לינדה כשר ,סטיב שכטר ,רוני קרלינסקי ,ישראל ברו -ושלומית
רייזל.
___________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתארי29/10/12 -
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,אורלי סיגלמ ,,אילו ,פרידמ ,,גיורא אתר ,רונ ,לבנה ,אית ,ציו ,,מושו ,וקני,,
אלו ,דג ,,יריב קלרמ ,,אופיר לבנה.

 .1פעילות חברת הנעורי בשקמה – עקרו ,השימוש במבני
המזכירות אישרה טיוטת מסמ -הבנות שגובש על ידי עמותת שקמה בנוגע לעקרו ,השימוש במבני
המשמשי את העמותה לצור -פעילותה .עמותת שקמה ,אשר בה חברי הקיבוצי יד מרדכי ,זיקי
וכרמיה ,אחראית על הפעילות הבלתי פורמאלית המתקיימת בשקמה .בהתא להבנות שהושגו ,המבני
הנמצאי בבעלות יד מרדכי ישמשו את העמותה בכל התקופה בה העמותה תמשי -להתקיי ולהפעיל את
מסגרת החינו -המשלי  .כמו כ ,הוסכ שעיקרו ,זה לא ישונה אלא בהסכמת כל חברי העמותה או א
הסתימה פעילות החינו -המשלי במקו ועברה לפעול במקו אחר.
יריב קלרמ ,ואופיר לבנה ,המשמשי כנציגי יד מרדכי בעמותת שקמה ,ייצגו את יד מרדכי בדיוני הנ"ל.

 .2דיו ,בנושא תהלי -בחירת מזכיר ומנהל קהילה ליד מרדכי
יריב קלרמ ,ואופיר לבנה לא נכחו בדיו ,בסעי זה.
הדיו ,בסעי זה נוהל וסוכ על ידי אלו ,דג:,
הצוות לבחירת מזכיר ומנהל קהילה ,שכלל את מאיר יצחק ,עופרה הלפרי ,,נעמי כה ,,רעיה פסי ,גיל דגני,
ליר ,ינאי מור ,ואלו ,דג) ,מרכז( ,התכנס מספר פעמי  ,נפגש ע יריב ואופיר ושמע את עמדותיה
ותפישת לגבי אופ ,מילוי תפקיד  ,היק משרת ואור -קדנציה מול משימות נדרשות לביצוע.
הצוות גיבש את הגדרות התפקיד ובהתאמה פרס מכרז פנימי שנענה בחוסר היענות של החברי להציע
עצמ למילוי המשרות המרכזיות הנ"ל.
הצוות התלבט א לפתוח מכרז חיצוני ובחר לבחו ,ע יריב ואופיר אופציה של הארכת כהונה בתפקיד
לתקופת זמ ,מוגדרת תו -הגדרת משימות לביצוע בהתא .
בהמש -לכ ,-בחר הצוות להרחיב את הדיו ,ופנה להתייע בנושא ע צוות מש"א ,וכעת ,בדיו ,הנוכחי
ובקריאה ראשונה ג ע מזכירות הקיבו  ,אשר נתנו ברכת לכיוו ,המוצע.
כעת מתבצעת עבודת תיאו לצור -גיבוש תנאי ההארכה של המועמדי והגדרות התפקיד ,לרבות בחינת
הצור -ביצירת דירוג במועדי ההחלפה .הנושא יובא בהקד האפשרי לדיו ,נוס במזכירות לקראת גיבוש
המלצה לשיחת הקיבו ולקלפי.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111עד כא ,מישיבת המזכירות111111111111111111111111

דו"ח הנהלת קהילה מיו 21/10/2012
נוכחי  :שי ציו ,,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלו ,דג ,ויריב קלרמ.,
 .1דו"ח ביצוע קהילה  7חודשי )ינואר – יולי (12
הוצג דו"ח ביצוע קהילה .117/2012
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עלה בדיו ,הצור -לקיי דיו ,ייעודי על מחיר קילומטר נסיעה בעקבות התייקרויות הדלק – הדיו ,יתקיי
כחלק מההכנות והדיוני לקראת תקציב קהילה .2013
הוצג בפירוט ענ המזו ,,כולל השינויי והתהליכי השוני בענ .
 .2שימוש במבני קהילה
א .מיקו חדר הישיבות של הקיבו
לאחר מספר דיוני בצוות הדיור ובהנהלת הקהילה ,ולאור הצור -להגדיל את המרכול ,הוחלט להעביר את
חדר הישיבות ליד המרכול למבנה חדר המורי בבית ספר חופי היש) ,לחלק הדרומי של מבנה המועדו,
המשופ כיו ( .תקציב לביצוע מצוי בתקציבי הקהילה והמשק לשנת  2012ויעודכ ,שוב לקראת הכנת
תקציבי משק וקהילה לשנה הבאה.
ב .מבנה דו קומתי בבית ספר חופי היש) ,המבנה הסמו -לשכונת סולל בונה(
ב .1.בחלק העליו ,של המבנה יש  4כיתות .נבחנו שתי חלופות לשימוש:
אפשרות א' :הפיכת המבנה למרכז השירותי של הקיבו  :ריכוז הנהלת חשבונות ומשרדי ההנהלה
והשירותי של הקיבו .
אפשרות ב' :הפיכת המבנה למרכז חוגי ופעילות חברתית ,כאשר הכוונה לרכז את הצרכי השוני
שקיימי כיו בקיבו בתחו החוגי וההעשרה החברתית במבנה אחד ,כאשר לכל כיתה מוצע שימוש
ויעוד אחר:
כיתה  – 1לריקודי ע ושאר תחומי הריקוד השוני  :יוגה ,מחול וכיו"ב.
כיתה  – 2תשמש כספריית הקיבו .
כיתה  – 3תשמש לצורכי יצירה – קרמיקה ,ציור ואומנות  1לשימוש חוגי וצורכי חברי .
כיתה  – 4תשמש לצורכי עזרה לימודית ומשחקי שולח.,
הדיו ,בי ,החלופות הנ"ל טר יתקיי והוא יימש -במועד אחר.
ב .2.בחלק התחתו ,של המבנה שתי כיתות ועוד חדר נוס :
בהמלצת צוות דיור אושרו הייעודי הבאי :
בכיתה אחת :ריכוז  3משרדי עבורי תחומי הליבה של הקיבו :
בריאות )כיו המשרד ממוק בחלק הצפוני של בניי" ,הפיזיותרפיה"/מרפאה ישנה(.
חינו – -אי ,כיו משרד.
תרבות – אי ,כיו משרד.
בכיתה שנייה :העברת פעילות הצילו והווידיאו של הקיבו הנמצאת כיו במבנה שלמרגלות הצפוניי
של גבעת המוזיאו) ,משרד תרבות היש.(,
בחדר הנוס  :העברת משרד ועדת תכנו) ,כיו ממוק באול הכנסי (.
רש  :יריב קלרמ,
___________________________________________________________________________

עדכו ,תשתיות
 .1מדרכות
החודש התחלנו בהשלמת מדרכות בצידו הדרומי של הקיבו – בשכונת אפקה ב' )מול בית של נינה
ויור ניצ ,(,בשכונת נווה משק ובשכונת הפסל  1בחלק הקרוב לדשא שלמרגלות האנדרטה.
העבודות יסתיימו בקרוב ,לאחריה ,יחל שיקו הגינו ,מסביב.
 .2מדרכות ורשת מי בחלק הצפוני של הקיבו
השבוע התחלנו בעבודות סימו ,ומדידה בשכונת ותיקי בהתא לתוכנית שפורסמה .החל מהשבוע הבא
יימשכו העבודות בהתא לתוכנית שלבי הביצוע שפורסמה לפני כחודש.
 .3מתח סקטוסטרדה ובריכת הדגי
הסתיימה עבודת סלילת הסקטוסטרדה .במהל -השבוע הקרוב יסיי צוות הנוי יסיי את עבודות שיקו
הגינו ,בשטח.
אבלים ומשתתפים בצערן של משפחות ניצן וצ'רניאקשבת שלו  ,יריב קלרמ,
עם פטירתו של חברנו היקר

זכריה ניצן

ז"ל

נולד בפולין 16.6.1915
נפטר ביד מרדכי 27.10.2012
יהי זכרו3ברוך!
בית יד מרדכי

זכריה ניצ – ,תקציר קורות חייו
זכריה נולד בשנת  1915בעיירה לוניני ) (Luniniecברוסיה הלבנה .בשנת  1920עברה לוניני לידי פולי,
העצמאית .הוא גדל ע עוד חמישה אחי ושתי אחיות .אביו היה בחור ישיבה שהתפרנס מחנות מכולת
ומגידול ירקות ,המשפחה חיה בצמצו א -לא ידעה רעב.
זכריה למד בבי"ס עממי "תרבות" בעיירה וכבר בגיל  11הצטר לק ,השוה"צ .הפעילות בק ,מילאה את חייו,
הוא נחש למתרחש באר ישראל והיה פעיל בגיוס כספי לקק"ל ,ש ג ניטעה בליבו השאיפה לעלות
לאר ישראל ולהגשי את הציונות.
לקראת בגרותו הצטר להכשרה בחל ובלובלי .,מאוחר יותר התגייס לצבא הפולני ושירת בו מסו שנת
 1937ועד אפריל .1939
כשהשתחרר מהצבא הפולני חזר להכשרה וקיבל על עצמו את ניהול ועדת העלייה .באותה תקופה העלייה
לאר כבר הייתה בלתי לגאלית .בתפקידו סייע לרבי לעלות ארצה .הוא עצמו עלה לאר באניית "טייגר
היל" ,שהייתה האנייה האחרונה שהפליגה לפני פרו המלחמה .יחד איתו עלו ג ארנה סגל ,אווה נבו,
ומשה שטיינברג .לאחר תלאות רבות בי וביבשה הגיעו ארצה למצפה הי .
עבודתו הראשונה באר הייתה בפרדס ,אח"כ עבד בסלילת כבישי  .בהמש -עבד במחנות הבריטיי ,
בעיקר בבניית צריפי .
את בלה אשתו הכיר עוד בחו"ל .בלה הייתה ספרנית וזכריה אהב ספרי וכ -ה הכירו .כשהגיעו ארצה
נישאו והולידו את שלושת ילדיה יור  ,מאיר ושרה.
בשנת  1942התנדב והתגייס לפלמ"ח ,ש למד להכיר את האר במסעות הארוכי והשתלב חברתית ע
אנשי הפלמ"ח הצעירי למרות שהיה מבוגר מה  .במש -שני רבות ועד זקנתו סיפר זכריה לבני משפחתו
ומכריו שהפלמ"ח היה בשבילו הכל ושהציונות הייתה אצלו בראש סדר העדיפויות.
ליד מרדכי הגיע ביו פינוי הילדי  .לפני כ ,השתת בכיבוש הכפר הערבי בריר.
בזמ ,הקרבות על הגנת הקיבו לח זכריה בעמדות  3ו ,4 1מאוחר יותר חזר ליחידתו בפלמ"ח.
כשהשתחרר מהפלמ"ח הפ -לאופה המיתולוגי של הקיבו .

לימי סיפר" :זה התחיל בתורנות במאפיה .זליג פרובסט היה האופה ואני הייתי בא ללוש את הבצק .היינו
מכיני בצק משני שקי קמח ,שזו כמות עצומה .מכרנו את הלח למחנות הצבא הבריטי .מהר מאוד
למדתי ג את שאר העבודות וכשזליג נסע לשלושה ימי ביקש שאחלי אותו .הסתדרתי ואפיתי את
הלח כמו שצרי .-בהמש -עזב זליג את המאפיה ועבר לעבוד על הטרקטור בעבודות החו  .נכנסתי
למאפיה לשלושה ימי ונשארתי  9שני ".
הילדי הגדולי של הקיבו זוכרי את ביקוריה במאפייה ואת זכריה מחיי -אליה בחו  ,נות ,לה
"ביס" מהלח הח ומורח בקצה אצבעו קמח על אפיה .
זכריה והמאפייה נטבעו בילדי הקיבו כזיכרו ,מפנק ומתוק.
כשהקימו את האנדרטה לזכרו של מרדכי אנילבי ' ,התנדב זכריה לבנות את המדרגות המטפסות לגבעת
הפסל .במש -שלושה חודשי היה צועד בשבתות ע ילדי מהקיבו למחנות הצבא הישני של הבריטי ,
מש הביאו מרצפות לבניית המדרגות .משעה  18:00בערב ועד  2:00בלילה היה עובד במאפיה ,ובבוקר היה
בונה את המדרגות ע שני פועלי שעזרו לו.
את עבודתו כחצר ,בבתי הילדי החל בשנות ה .50 1יחד ע חברי נוספי הקימו את ג ,השעשועי .
ילדי הקיבו אהבו להיכנס למחס ,שלו ולמצוא בו מציאות מעניינות .זכריה א פע לא כעס עליה ,
ובחיוכו הח נת ,לה את מבוקש  .ילדי הקיבו אהבו אותו ,והיו רצי אחריו כאשר הסתובב בחצר ע
עגלה רתומה לחמור שהתחלפו בהמש -בטרקטור קט.,
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זכריה נודע ביחסו המיוחד לילדי  ,הוא קשר עמ יחסי חברות ודאג לה כאילו היו ילדיו ,וה החזירו לו
אהבה.
במש -הזמ ,לקח על עצמו ג את חצרנות המוסד ואת ריכוז הנגרייה.
ברבות השני חלתה בלה אשתו במחלת האלצהיימר .זכריה סעד אותה וטיפל בה במסירות אי ,ק במש-
שני רבות.
כגמלאי חי זכריה שני רבות בביתו .היה נוהג לרכב על אופניו ממקו למקו  ,מתעקש לשמור על
עצמאותו ועל בריאותו ,מסביר פני לסובבי אותו .לבית הבריאות הגיע רק לפני כשנתיי כשהוא ב.95 ,
עד ימיו האחרוני שמר זכריה על חוש ההומור המיוחד שלו שהיה מתובל לרוב בציניות מחויכת .הוא היה
אהוב מאד בקיבו  ,טוב לב וחייכ.,
זכריה אהב את ילדיו ונכדיו ,ביתו תמיד היה פתוח לרווחה בפניה ובפני כל אד שהיה זקוק לעזרה.
זכריה ,היית איש יקר ומיוחד! השבוע נפרדנו ממ -בצער!
נוח על משכב -בשלו !
יהי זכר -ברו!-
1111111111111111111111111111111111111111

מסיפורי המאפיה של זכריהו
הייתי פעם אופה.
החלפתי במאפיה את זליג שהגשים את שאיפתו להקים את ענף 'טרקטור חוץ' ולעבוד בו.
נכנסתי בעצם לעזור לזליג בתורנות שבועית של לישת בצק .עדיין לא הי מלוש מכני וכל שבוע ,על פי
תור של סדרני העבודה ,עזרו שני חברים לזליג בלישה .ראיתי איך זליג מגלגל ואני עשיתי כמוהו ...אחרי
יומים זליג אמר לי – תנסה לבד ומאז לא חזר למאפיה .נכנסתי לשבוע ונשארתי  9שנים.
כאשר עלו  11הנקודות להתישבות בנגב ) ,(1947אורים ובארי הפכו לקליינטים שלנו והיו באים אלי
לקחת לחם לקיבוצים.
יום אחד בא חבר מאורים לקחת לחם וחיפש את האופה .שלחו אותו לחפש אותי בבית .ליד הבית הוא
פגש את אניה ,שכנה שלי ,שידועה בשמיעתה המשובחת.
החבר מאורים שאל על ה א ו פ ה .אניה שמעה ר ו פ א ושלחה אותו לד"ר קלר .הרופא לא היה בבית
ואשתו )גברת ד"ר( ששמעה  30לחם לקבוץ אורים ,הלכה מהר עם הבחור למרפאה ואמרה לרופא:
קבוץ אורים "דריציק לוטה קרנק פון ברית" שזה באידיש – קבוץ אורים  30אנשים חלו מלחם.
ד"ר קלר התרגז :אני לא אורים .אני יד מרדכי וגברעם.
מזל שהבחור ידע קצת אידיש ,ביקש סליחה ,הלך לחפש אותי ,קיבל  30לחם ונסע הביתה.
בנוסף ללחם היתי אופה בייגלך ופיתות וכל מיני דברים.
פעם באה רבקה ,ילדה קטנה ,וביקשה שאעשה לה פיל לבן כי קראה בספר שבתאילנד יש פילים
לבנים .שאלתי מתי יש לך יום הולדת ואני אעשה לך פיל לבן ליום ההולדת.
היא אמרה שעוד שבועים ועשיתי צורה של פיל על תבנית ,ולמעלה פיזרתי אבקת סוכר ועוד  18פילים
קטנים לבנים לילדים בגן.
את הסיפור על הילדה רבקה והפיל הלבן סיפרתי אחרי הרבה שנים לנכדה שלי ,בת של שרה ,בגן
בקבוץ מבוא חמה.
הגננת בגן הקליטה את הסיפור )ללא ידיעתי( .אחרי שנתיים כשבאתי לבקר במבוא חמה התברר
שנעשיתי מפורסם כי הגננת העבירה את הסיפור לעלון הקבוץ ומשם הוא הסתובב בכל הקיבוצים
באזור.
הסיפורים התפרסמו בחוברת "הצדעה לחומר"
שהוציאו אילון פרידמן ועמוס קלרמן לכבוד חג ה 60 -ליד מרדכי

אזכרה לאמציה
בתארי 11/10/12 -ערכנו אזכרה 20 ,שנה בלי אמציה ,ערב בו הזכרנו את אמציה האד  ,האבא ,איש
המשפחה ,הלוח  ,איש העבודה ואזרח המדינה.
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אד שהיה מחובר בכל נימי נפשו לילדיו ,למשפחתו ,לחבריו ,לקיבו ולמדינה.
לנו כמשפחה היה חשוב לערו -את הערב הזה ולהזכיר את אמציה שמלווה אותנו כל יו וכל דקה במש-
 20השני שחלפו.
כמוב ,שהיו המו ,חששות אי -מפיקי ערב כזה .את התשובה ואת הכוח הפיזי והנפשי שאפתי וקיבלתי
מאות אנשי נפלאי שבאו לעזרתי ,השקיעו מזמנ ומיכולת  ,עודדו ותמכו ,ובעיקר הרעיפו המו,
אהבה .תאמינו לי ,רק ככה אפשר להגיע לערב ברמה כזאת.
תודה לכ אנשי  ,את נותני לי את הכוח להמשי -בחיי אחרי אבד ,כה קשה ואת הכוח להמשי,-
לזכור ולהנציח.
תודה מיוחדת:
לדוד ,האחיי ,שלי ,ולאשתו צביה  1שהשקיעו ימי ולילות על הכנת המצגות ותכנית הערב; בלעדיכ
פשוט לא היה ערב.
לדני כרמי – על מציאת סרטי של פע  ,ועל תמיכה ואהבה.
ליוני כה – ,על התאורה ,פשוט אוהבי אות.-
ליואל שטיי – ,על תיעוד הערב למזכרת.
לאלו ,דג – ,על הנחיית הערב ברגש האופייני לו.
לדרורה לבנו ,,צביה סגל ויהודית מיד 1 ,על העזרה ללא תנאי בהכנת הצד הגסטרונומי.
לדוד שני – על כ -ש 20 1שנה מביא כסאות ושולחנות וג מחזיר אות .
למשה הקל – על ההגברה בבית העלמי.,
לשרה כה – ,הגדולה מהחיי  ,על העזרה והתמיכה ללא גבול.
לשוקי רייזל – על הדאגה ללא גבול בכל מה שקשור לאול הכנסי .
לשרו ,לבנו ,,אמיתי מ ,,אביתר מ ,,הדס ניר ,עמרי ונילי  1על ערב מוסיקלי בלתי רגיל ,נתינה מכל הלב
ומקצועיות .מחבקת את כולכ .
לכל החברות המקסימות שהכינו פשטידות טעימות במיוחד.
לאופיר וליריב  1על התמיכה הקיבוצית  1תודה מכל הלב.
תודה לכל האנשי הרבי שבאו להיות איתנו ולתת הרגשה שהאובד ,חסר לכול .
תודה מכל הלב לכול ,
דליה ,עדי ,גלי ,קובי ,מעיי ,,הילה ואוריה
___________________________________________________________________________

עדכו ,מהמזכירה הרפואית
לחברי שלו ,
אני מבקשת להימנע מלהתקשר לסלולארי הפרטי שלי בנושאי הקשורי למרפאה.
נית ,להשאיר הודעה בתא קולי באמצעות חיוג לקו טלפו ,פנימי מס' .20511
נית ,למסור כל דבר דר -תא הדואר של המרפאה *.80
וכמוב ,שג אפשר למסור הודעות לאחיות.
תודה דבורה ויס

ברכות לנאווה גל!
על זכייתה בפרס המורה המצטיינ/ת לחינוך גופני במחוז דרום!
יישר כוח והמשך הצלחה!
מכל בית יד מרדכי
___________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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