קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1248
70.6.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,02:22
באחריות נעמי
ודדי קלרמן

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר.......................................................................................................

עדכון בנושא בחירת מרכז משק
לחברים שלום,
במהלך חודש ינואר החליט הקיבוץ בהצבעת קלפי שלא להאריך את כהונתו של דודי דורון מרכז המשק
לשנה נוספת .משמעות ההחלטה הייתה כי עלינו להאיץ את תהליך בחירת מרכז המשק ועל רקע זה גם
אישרה המזכירות את בקשת הצוות המתאם להמשך ההתקשרות עם דודי לשלושה חודשים נוספים בסוף
חודש פברואר .ראויה לציון נכונותו של דודי לאורך כל התקופה האחרונה להמשיך בתפקידו במרץ מתוך
דאגה אמתית לעסקי הקיבוץ .לאור הודעתו של דודי כי ניצבות בפניו אפשרויות תעסוקה חדשות ,נדרשנו
השבוע להחלטה נוספת לגבי תזמון סיום עבודתו בלוחות זמנים קצרים .החלטת הצוות המתאם הייתה
לאפשר לדודי להמשיך הלאה ולקבל על עצמו תפקידים חדשים הניצבים בפניו מתוך הכרת תודה על
פועלו בקיבוץ .לבקשתו של דני ברט יו"ר ההנהלה הכלכלית לבחינת המשך ההתקשרות לרבעון נוסף,
מתוך אחריותו למשק יד מרדכי ,הועלה הנושא גם בפני ההנהלה הכלכלית שאישרה את החלטת הצוות
המתאם לפיה יסיים דודי את תפקידו ב  7.1ויצא לדרך חדשה .בפני הצוות המתאם וההנהלה הכלכלית
ניצבו שיקולים רבים הנוגעים לחפיפה ולרציפות בהתנהלות העסקית של הקיבוץ מחד ,אל מול הצורך
לכבד את החלטת החברים כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת הקלפי מאידך .בבואם של הצוות המתאם
וההנהלה הכלכלית לקבל את ההחלטה נלקחה בחשבון גם האפשרות כי לא ימצא מרכז משק עד למועד
עזיבתו של דודי וכי נדרש לפתרונות זמנים עד להגעתו של מרכז משק חדש.
בהמשך לעדכון שהעביר אלון דגן לגבי תהליך איתור מרכז המשק (ד.מ 7421 .מתאריך  ,)77.1צוות האיתור
נמצא בעבודה אינטנסיבית הכוללת ראיונות עומק למועמדים רבים ,איסוף חוות דעת ,קיום מרכזי הערכה
ודיונים בצוות הבוחר .הצוות מחויב לבחור מועמד מתאים על אף הקשיים והאילוצים שבדרך.
קיימת אפשרות כי הצוות ימליץ על מועמד בישיבותיו המתוכננות היום (שישי  )1.7וביום ראשון (.)6.7
במידה ותתקבל המלצה על מועמד הוא יובא לאישור ההנהלה הכלכלית והמזכירות ביום שני ,ולשיחת
קיבוץ וקלפי בהמשך השבוע .הפרסומים לתהליך הבחירה מותנים כולם בהמלצת הצוות הבוחר ובמידה
ולא תהיה המלצה תבוא הודעה על ביטולם.
אני בטוח כי בכוחות משותפים נוכל לאתגרים הניצבים לפתחנו.
בברכת שבת שלום
שאולי
__________________________________________________________________________

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שלישי ,77/67/71 ,בשעה  ,46:16בחדר האוכל של הקיבוץ*
נושא לדיון:
אישור המועמד המומלץ לתפקיד מרכז משק
שידורים חוזרים יתקיימו בתאריכים ,74-71/67
בשעות .47:66 / 71:66 / 71:66 / 6:66
הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי וראשון .72-77/7/71
* השיחה תתקיים בכפוף לאישור המזכירות וההנהלה הכלכלית את המלצת
צוות האיתור
בברכה ,המזכירות
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פתיחת עונת הרחצה  -יום שבת  6/7בשעה !!6.66
פתיחה חגיגית של בריכת-השחייה בשבת  71/7בשעה ( !! 76.66פרטים בהמשך)
שעות פעילות הבריכה:
ימים א-ה  6.66-1.66שחיינים בלבד
 76.66-72.66לציבור
-46.66-76.66שחיינים בלבד
 6.66-1.66שחיינים בלבד
יום ו'
 71.66-74.66לשחיינים בלבד
 76.66-71.66לציבור
יום שבת  76.66-6.66שחיינים בלבד
 76.66-76.66לציבור
 46.66-76.66לשחיינים בלבד
נבקש לכבד את שעות השחיינים.
המציל – יפתח פודה (זיקים)  /נייד 614-1712617
יעזר במצילים נוספים (יאיר ולדמן ועוד)
תודה  :לאיציק לוי על הכנת הבריכה
ליואל שטיין על התקנת עמודי-החשמל החדשים
לאנשי-הנוי על הדשא המחודש

נמסר על ידי
איתן ציון

_________________________________________________________________________________________

לידיעת הציבור,
חברת חשמל העלתה את תעריפי החשמל החל מ  77.1.71ובעקבות כך בתאריך זה מועלים המחירים גם
אצלנו .התעריפים המתוקנים (עדיין עם מע"מ  )71%מפורטים בטבלה ואחריה.
תחום

שעות בימים א'-ה'

פסגה

22:22-20:22

_____

_____

 01.11אג' לקווט"ש

גבע

22:22-22.22

22:22 – 20:22

21:22 – 10:22

 02.22אג' לקווט"ש

שפל

20:22 – 22:22
21:22 – 22:22






שעות בערבי שבת וחג

שעות שבת וחג

תעריף כולל מע"מ

10:22 – 22:22

20:22 – 22:22
21:22 – 22:22

 12.20אג' לקווט"ש

21:22 – 21:22

כל המנויים ,גם אם לא מחוברים לתעו"ז ,יחויבו ( ₪ 77.64כולל מע"מ) בחודש כהוצאה קבועה
לאחזקת מערכת לפי התקנות.
מנויים המחויבים לפי תעריף קבוע דירתי יחויבו  71.47אג'/קווט"ש (כולל מע"מ) בלי קשר לשעות
השימוש.
חשוב!!! בחיובי תקציב אישי חודש מאי תופיע כל שורה פעמיים :צריכה וחיוב עד  71/1/71וצריכה
וחיוב מ  77/1/71עד . 17/1/71
כמו כן יש לקחת בחשבון שתעריפי חודש יוני  4671יעלו פעם נוספת בשל העלאת המע"מ מ  71%ל
. 76%
בברכה,
מוטי ברנדס

_________________________________________________________________________________________
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החלפת הפרקט באולם ספורט
ביום ג הקרוב  77.7.71נתחיל בפרויקט החלפת הפרקט באולם הספורט .האולם ייסגר לפעילות במשך 72
ימים-עד גמר הפרויקט .בעבודות יועסק צוות של  2אנשים שילונו בקיבוץ במשך כל תקופה זו ויטופלו על
ידי רונן לבנה.
בסיום הפרויקט נערוך פתיחה חגיגית של האולם המחודש!
מסר איתן ציון
_________________________________________________________________________________________

הודעה חשובה לנוהגים בשבילי הקיבוץ
בשנים האחרונות התרבו הרכבים הפרטים בקיבוץ .עובדה זאת ,בנוסף לעבודות התשתית שטשטשו את
תוואי הדשאים והדרכים ,הפכו את הנהיגה בשבילים הפנימים של הקיבוץ לתחום פרוץ ומסוכן .בשבוע
האחרון אירעו מספר מקרים בהם ילדים כמעט ונדרסו על ידי רכבים בשעות אחה"צ ,כאשר הנהגים כלל
לא שמו לב לילדים .עקב פנייתם של מספר חברים בכוונתנו לקיים דיון ולהגדיר את הכללים בנושא .עד
לקיום דיון זה אנו מבקשים מכל בעלי הרכבים להימנע מנסיעה בשבילים הפנימים באופן כללי ,ובמיוחד
בשעות אחה"צ (החל מ  .)71:16לא ניתן להפריז בקביעה כי זוהי סכנת חיים יומיומית .יובהר בזאת עד
שיתקבלו החלטות מפורטות בנושא ,כי אין להיכנס עם רכבים לתוך שבילי הקיבוץ אלא במקרים בהם אין
ברירה .אנו מבקשים מכל החברים והתושבים לקחת אחריות טרם שיהיה אסון שכולנו נצטער עליו!
מסר שאולי סנקר
_________________________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערו
של גיורא אתר והמשפחה
על פטירתו של

משה אתר ז"ל
אחיו של גיורא

ההלוויה התקיימה בתאריך 36/6/4
בבית העלמין בקבוצת כינרת
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי

_________________________________________________________________________________________

דברים לזכרה של סולמה פסואה ז"ל – מפי הנכדים
רצינו לספר לכם על סבתא .סבתא סולמה הייתה אהובה גם בקיבוץ וגם בקרב בני משפחתה .אבל הדברים
שאנחנו הנכדים נזכור ממנה הם דווקא הדברים הקטנים שאפיינו רק אותה :הבית הנצחי ,שתמיד יהיה
עבורנו הבית של סבתא ,בית מלא חום ,שהיה תמיד מלא כלבים ,עמוס דברי מתיקה ובמבה יבשה ,שרק
יבוא איזה נכד וייקח משהו ,בזמן שהיא יושבת על הרצפה וצופה בטלנובלות .נזכור את האהבה והחמלה
לכל בע"ח שעבר בסביבה ,את צי'קי וסמי ,לוצ'י וריצ'י ,ואפילו ביטון הקטן .נזכור את האהבה של סבתא
למוזיקה וריקודים ,את תקליטי הטנגו מארגנטינה ואת ההזמנות לריקוד שאף פעם לא נענו להן ,את
האלפחורס הטעימים שהכינה למסיבות כיתה ועוגות יום ההולדת המושקעות שאפתה .נזכור את כל
הפעמים שהגענו לחדר האוכל ביום שישי בערב וסבתא תמיד הייתה מגיעה ראשונה ותופסת את השולחן
הקבוע ,את ערבי שבת עם הפסטה והמרק ,ההתעקשות לתת נשיקה בכל פעם שאמרנו להתראות ,אפילו
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אם ניסינו לחמוק מזה פה ושם ,את הכינויים שנתנה –  ,nenaואיך שנהגה לקרוא לאדם ובן אינדיאנים,
ואת האהבה הגדולה לסבא יצחק וכל הפעמים שהייתה אומרת "אם סבא היה רואה אותך."...
סבתא שלנו הייתה אישה יפה ,עד יומה האחרון .היופי שלה היה פנימי וחיצוני כאחד והשתקף בעיניים
היפות שלה ,כמו גם בטוב הלב והמשפחתיות שאפיינו אותה כל כך ,בחיבוקים ובנשיקות ובגאווה שלה
בכל הנכדים ובחיות .מסבתא למדנו להיות אנשים טובים ואת חשיבות המשפחה .תמיד נזכור אותה
כאישה בעלת שמחת חיים ומלאת אהבה ,כי אלו שני הדברים שסימלו אותה יותר מהכול.
_________________________________________________________________________________________

לסבים הגאים אסתר מאירי ואילן מאירי
ולהורים המאושרים ליאור ועדי מזל טוב להולדת
הנכד והבן – ערן !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

למרים ושלום ,יונה ואיה
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לרגל נישואי דורון בקר עם בח"ל עדי
לדורון ועדי – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים רחל אשחר וגרשון אשחר
ולהורים המאושרים לירון ורון
מזל טוב להולדת הנכדה והבת!
אחות למעין ,עמית ונועם
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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