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הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל בסוף השבוע וביום ראשון
ביום שישי  9/121/3בשעות //:31-/3:31 :ו /1:31-91:31
ביום שבת  91121/3בשעות – //:31-/3:31 :חדר האוכל יפתח לארוחת צהריים!!
וביום ראשון  92121/3בשעות //:31-/3:31 :ו/2:11-91:11 -
נושאים להצבעה:
הקיבוץ מאשר את חברותם של המועמדים הבאים לחברי קיבוץ כפי שהוצגו בשיחת
הקיבוץ בתאריך :/1.2.91/3
 שימו לב כי יש לסמן  Vאחד בלבד לכל משפחה .סימון כפול יפסל!
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אנטמן יוסי ויפעת
בלומנטל איציק
בן יעקב אורי ואסנת
בקר איתי ותיקי
גדיש סיגל ויאיר
דרור נעם וחגית
הוניג שגיא ונעמי
וולקוביץ אלישע וג'ודי
ורניק עידן וסיון
חמו שי ועפר (סגל)
יוקטאן קרולינה ושרון
לוז עמיר והדס (רינת)
לוי איציק ודנית
מידן שחר וזורה
נבון עידו ונועם (מידן)
ניב אסף ורונית
ניר איילת וצפריר
ניר גלית ועופר
סנקר שאולי ועינב (הלפרין)
קולטנוף ליזה ואהרון
קלרמן דדי ונעמי
רוזנברג קובי וגלי (בן חיים)
שלו אביבה
הרוש שלומי ונעה (בארי)
שמאי אלון וקרן (רינת)
טל גולן וגילית (מן)
זיו אלדן הררי
סטולר לימור
פוקס פט
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הציבור מוזמן! בואו להצביע ולהשפיע! בברכה ,המזכירות
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לקראת ההצבעה לחברות
לחברים שלום
הגענו לעוד רגע מכריע בתהליך הקליטה .היו לנו כמה כאלה.
לפני  3שנים ,בקיץ  ,2111קיימנו את כנס הקליטה הראשון .רבים הגיעו והתעניינו .בסופו של דבר דבקו
ברעיון ובחזון  26משפחות.
 26משפחות העזו להצטרף לפרויקט הכולל עד עכשיו אי ודאויות וסיכונים משמעותיים.
 26משפחות עברו תהליכי מיון וראיונות.
 26משפחות הפכו לשותפות מלאות לקיבוץ בניהול ,תכנון וקידום הפרויקט.
 26משפחות הוכיחו את דבקותן בתהליך ארוך ולא קל.
 26משפחות בחרו להיות שותפות מלאות בקהילה.
 26משפחות בחרו להצטרף לחברות אמיתית בקיבוץ.
הנקלטים וילדיהם מעורים בחיי הקהילה ,סופגים את אורח החיים ,מקבלים ונותנים ,מקשיבים
ומשמיעים.
הנקלטים וילדיהם חיים את החיים ביד מרדכי.
הנקלטים וילדיהם שותפים אמיצים להתפתחות ולחיזוק הקיבוץ לדורות הבאים.
חברים,
נכון שלא כל חבר מכיר כל נקלט .זה טבעי והדדי.
אך בראייה ועשייה כוללת ,שהתבטאה בפעילות אינטנסיבית בשלוש השנים האחרונות ,ניתן לומר
שהקיבוץ מכיר את הקבוצה והקבוצה את הקיבוץ.
ובכל זאת ,בימים שנותרו עד ההצבעה ,שאלו ובדקו את שאינכם יודעים עדיין.
נצלו את הסמכות ושיקול הדעת שבידכם – ובואו לקלפי עם סימני קריאה משלכם.
זוהי מעורבות .זוהי אנושיות .זוהי אחריות שלנו החברים הוותיקים.
פוגגו חששות ופחדים טבעיים ובואו להצביע מתוך ידיעה וביטחון.
ההצבעה בסוף השבוע היא עוד אבן יסוד בבניית המקום שעתיד גדול עוד לפניו.
בהצלחה לכולנו!
אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

ברכה לנקלטים
להצטרף לקהילה קיבוצית אינו כמו לעבור דירה מעיר לעיר .קיימים הבדלים משמעותיים בתחום התלות
ההדדית (גם בימי ההפרטה) ,הציפיות לעשייה למען הכלל ,ערבות הדדית בסוגיות אחדות ועוד .מצופה
להפריה הדדית בתחומי חיים רבים ,אך העיקר – לשמור על אופייה של קהילת יד-מרדכי.
אנו קהילה חילונית פתוחה ,המכבדת את אמונתו של כל פרט בתוכנו ,המאפשרת חופש פולחן ואמונה כל
עוד זה מתקיים בדירתו פנימה של כל פרט ,בלי להפריע או להשפיע על החופש והביטחון של אחרים
בקהילה.
אנו קהילה שומרת חוק ,הן ממלכתיים הן פנימיים ,כשכל פרט בתוכנו אחראי הן להתנהגותו האישית ושל
בני-ביתו ,אלא הן של חבריו לקהילה .להעיר ולהאיר לזולת על הפרת הסדרים ונהלים בקהילתנו – זו לא
הלשנה אלא לקיחת אחריות על איכות החיים של כולנו.
אנו קהילה כפרית ,המפתחים ומתפרנסים גם מענפים חקלאיים .שמירה על נכסים אלה זו משימה של
כולנו .אנו קהילה המעלה לראש מעשינו את החינוך לצאצאינו ואת בריאות זקנינו .נתאחד סביב שני
ערכים נשגבים אלה .נתאחד מול המגמה לצמצם את החיוניות של חינוך איכותי ושל תמיכה בהורינו.
איחוליי שאתם הנקלטים ,תצטרפו לחברינו המשמשים כעוגן איתן בשמירה על המאפיינים של הקהילה
שאתם מצטרפים אליה – כיון שאותם מאפיינים הם-הם שמשכו אתכם אל קהילתנו!
בברכת קליטה מוצלחת
משה סוקר
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הערכות ודגשים להצבעה לקבלה לחברות
שלום לכולם,
בסוף השבוע תתקיים הצבעה בנושא קבלה לחברות .לא ניתן שלא להפריז בחשיבותה של ההצבעה
ותוצאותיה עבור הקיבוץ בוודאי ערב חג ה .71 -לחברים ניתנת הזכות להצביע עבור המועמדים ובכדי
לאפשר הצבעה תקינה ונוחה להלן כמה דגשים חשובים:
א .הרוב הנדרש לקבלה לחברות על פי התקנון הינו רוב מיוחד של מעל  51%מבעלי זכות הבחירה ומעל
 2/3בעד מבין המצביעים .המשמעות היא שאחוזי הצבעה נמוכים ו/או אחוז גבוה של נמנעים לבדם
יכולים להביא לאי קבלתו של חבר או יותר .בואו להצביע ולהשפיע!
ב .שעות ההצבעה ומועדיה הותאמו לזמן הנדרש לסמן את כל  29הסעיפים (נוסף מועד בשבת בצהריים
וביום א' בערב למי ששכח או לא נכח עד יום א' בקיבוץ).
ג .נא הגיעו מוכנים לקלפי כשאתם יודעים כיצד בכוונתכם להצביע כדי לקצר את הליך הזמן הנדרש לכל
חבר להצביע ולמנוע "פקקים" .שמות המועמדים מפורסמים כל העת.
ד .עבור כל בית אב יש לסמן רק  Vאחד תחת בעד  /נגד  /בעד .סימון כפול יפסול את הסעיף!
ה .במהלך החג השני ובסוף השבוע יועברו במייל כקובץ ובחדר האוכל עותקים קשיחים של חוברת
המרכזת את כל המשפחות המועמדות כפי שפורסמו בדפי המזכירות בחודשים האחרונים ( "חביירים
חדשים למשק" ).
ו .אם מי מהחברים אינו יכול להגיע מסיבה כלשהיא ומעוניין להצביע ניתן לפנות לרחל שטרנברג
בניסיון למצוא פתרון.
חג שמח ובהצלחה למועמדים ולקיבוץ!
שאולי
__________________________________________________________________________

משולחנו של מנהל הקהילה
סיכום חצי שנתי – דיון בהנהלת הקהילה
ב 11.9.13קיימנו דיון בהנהלת קהילה של סכום חצי שנתי בהצגה של הדרית שיפרין .מיד לאחר חג הקבוץ
נתחיל בהכנת תקציב הקהילה לשנת  2114כאשר אנו מעוניינים להציגו בדצמבר  2113לאישור שיחת
הקבוץ.
מעבר לשיחות עם מנהלי/ות הפעילויות  /הענפים של הקהילה חברים המעוניינים להציע  /להאיר ו /או
ליזום נושאים הקשורים לקהילה מתבקשים לפנות אלי ו/או לאחד מחברי הנהלת הקהילה (אלון דגן ,מוטי
ברנדס ,שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר) ע"מ שנוכל לשלבם בדיונים לקראת הכנת התקציב.
סיום עונת הרחצה
כפי שפורסם במיילים עונת הרחצה בבריכה תסתיים בשבת הקרובה  .28.9.13אני רוצה להודות לאיציק
לוי על הטפול בבריכה בעונה זו כפי שעושה כבר שנים רבות  .למצילים  -יפתח פודה מזיקים ויאיר ולדמן
שלנו.
אנו נערוך שיחה מסכמת של הצוות הזה בימים הקרובים לגבי התנהלות הבריכה בעונה זו ,כל זאת על
מנת ללמוד ולנסות להשתפר בשנה הבאה.
שחיינים ושאר חברים ותושבים הרוצים להביע דעתם בכל נושא הקשור לבריכה מוזמנים לכתוב אלי
למייל או ליצור קשר בכל דרך אחרת .במידת הצורך נזמין לישיבת הסכום נציגי צבור .
מדרכות
בישיבה של הצוות שהתקיימה ביום ג'  23.9.13נקבע סדר העבודות להמשך פרוייקט המדרכות ותשתיות
החשמל .באופן כללי מנהל הפרויקט מפעיל לחץ על הקבלנים לזירוז העבודות לפני הגשמים.
שכונת הוותיקים -העבודות ממשיכות כסדרן .מעבר להשלמות בחלקים שונים מה שנותר זוהי מדרכה
ראשית בחלק הדרומי מטבעת המוזיאון ועד הכביש ליד מש דשתי .בקרוב נהרוס את הצריף והמבנה ליד
משפחת דגן.
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שכונת נווה שקמה – העבודות בשכונה יהיו במקביל לעבודות שכונת הוותיקים .מיד לאחר חג הקבוץ,
ביום א  6.11יתחילו העבודות בשכונה .קבלן המדרכות יהרוס את המדרכות הקיימות וקבלן המים יכנס
מיד בעקבותיו .אנו מבקשים מתושבי השכונה לגלות אורך – רוח ,סבלנות ,להיות זהירים ולשמור על
רכושם.
מסר איתן ציון
__________________________________________________________________________

מינוים חדשים בעמותת המוזיאון
בעקבות סיום תפקידו של דודי דורון כמרכז משק הוא סיים גם את תפקידו כיו"ר עמותת המוזאון.
בישיבת ההנהלה הכללית שהתקיימה בתאריך אושר מינויו של עמוס צוק מרכז המשק החדש כיו"ר
העמותה .זיו הררי חברת ההנהלה מונתה ביו"ר ועדת ביקורת של העמותה.
מסר אלון דגן
__________________________________________________________________________

מועדון החברים
ביום שני
 7.11.13בשעה 19.31
ניפגש עם השופטת
בדימוס דליה דורנר
פרטים על נושא
הפגישה יבואו
בהמשך
תודה ,צוות המועדון

חג סוכות שני בחדר האוכל
יום רביעי  25/9/13צהרים -בראנץ' יוגש בשעות 8:31-12:15
ארוחת צהרים בשעות 11:31-13:11
ערב -ארוחת ערב חג.
מעדניה פתוחה בין השעות 11:11-13:11
יום שישי  27/9/13בראנץ' ,א.צהרים,א.ערב ומעדניה באותה
מתכונת כמו יום רביעי.

לכבוד ההצבעה לקבלה לחברות בסוף השבוע,
חדר האוכל יהיה פתוח ביום שבת . 28/9/13

תוגש ארוחת צהרים בין השעות .11:31-13:31
__________________________________________________________________________
כולם מוזמנים לבוא לאכול,להצביע ולהשפיע.

יד מרדכי חוגגת  – 71מבצע ניקיון והכנת שטח
הקיבוץ
שלום לכולם,
באירוע המרכזי של חג ה  71נארח בביתנו הקיבוצי בני משפחות ואורחים רבים .אנו רוצים להיות גאים
בבית שלנו ונצטרך לעשות בו ניקיון על מנת לעמוד בכבוד ולהיות ראויים למעמד המכובד.
הזמן קצר והמלאכה מרובה ...
החג יתקיים ביום ה  .3/11בימים שבת עד שלישי ,1.11- 28.9 ,נעשה מאמץ מרוכז של ניקיון ושיפור
הנראות של הקבוץ .האחריות והובלת הפרויקט היא של עידו מן ואנשי הנוי .לימור לבנה ואיתן ציון
מהקהילה ודודי ענבר מטעם צוות חג הקבוץ ילוו ויעזרו בקידום המבצע.
נזדקק לעזרה של חברי הקבוץ הן כמרכזי ענפים ופעילויות והן כל-אחד במרחב הפרטי והציבורי
בסביבתו .איתן ולימור יפעלו מול אנשי המועצה האזורית על מנת שיאספו גזם וינקו אשפה גושית בימים
הסמוכים לחג הקבוץ .כלי עבודה ורמסות יסופקו ע"י אנשי הנוי.
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המבצע יחולק ל  3מגזרים:
 .1פעילויות וענפים – כל מנהל /מרכז בתחום האזור שלו .
 .2שכונות הקבוץ – ימונו רכזי שכונות .כלי העבודה  -פרטיים והשאר מהנוי.
.3המרחב הציבורי  -עידו ואנשי הנוי .
ענפי קהילה
חדר –אוכל -אזור חדר האוכל – כולל הדשאים והחניות מסביב.
בית האורן  -האזור סביב הבית עד המדרכות הראשיות ועד הכביש למכוורת.
הגיל הרך  -כל אזור הגיל הרך .ניתן וצריך לרתום את ההורים.
נוי -מתחם הנוי בשמר.
מכבסה – קומונה – השטח שבין וסביב המתחם.
ספריה -אזור סביב הספרייה ועד הכביש המקיף.
משרד מזכיר ומנהל קהילה – סביב האזור.
יזמויות  -כל אחד בתחומו תוך חפיפה לשכנים.
ענפי המשק
גד"ש -אזור המשרד עד הנגרייה והשער וכן אזור שמר לכוון הכביש המערבי לו.
שרותי האבקה -אזור הבניין עד הכביש המקיף ועד אולם הספורט.
רפת -מתחם הרפת הפונה לחזית הצפונית – עד הכביש.
פרדס – אזור המשרד והמחסן.
מכוורת-אזור הבניין עד שכונת הותיקים ועד הכביש העוקף.
נגריה וחשמליה –עד לכבישים המקיפים.
הנה"ח -אזור הבניין עד הכביש ההיקפי.
מוסך -אזור הבניין עד המסגריה והכביש ממערב.
ממלכה  -אזור המפעל והמשרדים.
תיירות -אזור המוזיאון ,שחזור הקרב ,אזור בית הדבש וכל מתחם התיירות.
המרחב הצבורי
כל המרחב הציבורי באחריות הנוי .דגש מיוחד צריך להינתן :לכביש הפנימי מהכביש הראשי ועד לטבעת
המוזיאון ,המדרכה הראשית מחדר האוכל דרך המועדון החדש ועד הספרייה ,אזור האירוע ,גבעת הפסל,
השטח למרגלות גבעת הפסל והדשא של בריכת הדגים – סקטוסטראדה .כיסוח הדשאים וניקיון הכבישים
ומגרשי החנייה.
שכונות מגורים
אנחנו מצפים מהדיירים מכל הגילאים בכל השכונות לצאת כל אחד לסביבתו הקרובה ולאסוף ניירות,
שקיות ,קנקלים ,בקבוקים עטיפות של ממתקים ,ושאר פסולת קלה .כמו כן לעקור ולנכש עשבים שוטים
לגרף ולטאטא כך שנראות השכונה תהיה יפה.
אחראים בשכונות
שכונת ותיקים -ישראל סטולר ,אופיר לבנה .ותיקים -צעירים -איציק לוי .שכונת נווה שקמה -אברמי
אבני ,ישראל מידן .שכונת הפסל -חגית ולדמן ,תומר כרמי .סנוביון –דובי שטרנברג .אפקה -יוסי כהן.
שכונת הפיזיוטרפיה –פז רייזל .נווה אורנים -גבי קורן .נווה זית –גי ארדנינג .סולל בונה  -גיא ליברל.
אשקוביות -אלי אלטמן.

מבצע הניקיון בשכונות יתקיים בשבת ,ה 28/9בשעות  16:11עד 18:11
מנהלי פעילויות וענפים בזמנם החופשי בימים הקרובים
במאמץ משותף של רבים נשווה מראה מסודר ונקי לקיבוץ.
מראה עליו נשאף לשמור לימים רבים!
דודי ענבר – מרכזת צוות חג ה 71
עידו מן – מרכז הנוי
לימור  ,איתן –קהילה
__________________________________________________________________________
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למרים ושלום ,יונה ואיה
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לרגל נישואי זיו בקר עם בח"ל תאיר
לזיו ותאיר – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבא הגאה קוצי וייל
ולהורים המאושרים מיכל (חן) ומני יעקובי
מזל טוב להולדת הנכד והבן רותם!
אח לאיילת
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

חג סוכות שמח לכל בית יד מרדכי!
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