השבוע בדף

קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1286
11.04.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

אביב הגיע פסח בא
אירועי תרבות אפריל מאי
סיכום תרגיל צח"י
תודות לפורים ילדים
טיול קיבוץ
לזכרה של רותי רייכל

השבוע יתקיים
ספורט
למשפחה!
ניפגש באולם
הספורט בשעה
02:22

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

שמחה רבה – שמחה רבה –
אביב הגיע פסח בא
ביום שני ,י"ד בניסן ,בשעה ,91:91
נסב כולנו לחגוג את
ליל סדר פסח המסורתי שלנו בחדר האוכל.
הסדר יתקיים בלווי מוזיקלי עשיר,
קטעי קריאה והופעות מרנינות

חג שמח לכולם!!
צוות פסח
_________________________________________________________________________________________

צוות פסח מבקש עזרה!
אנו צוות מאוד מצומצם שעורך ומכין את כל חדר האוכל לקראת ליל הסדר .כל שנה אנו נעזרים בילדי
המוסד ועזרתם מרובה ,אך השנה הם אינם ולכן אנו פונים לכל אחד ואחת לבוא ביום א' ה  31 -לחודש
בשעה  30:11לחדר האוכל ולהושיט יד לעזרה.
שאו ברכה,
צוות פסח

_________________________________________________________________________________________

עדכוני מזכירות
לחברים שלום,
ראשית נבקש לעדכן כי במהלך חופשת הפסח לא יופקו דפי מזכירות .עקב חג הפסח וימי הזיכרון
המתרחשים לאחר החג (לעצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תצא הזמנה מפורטת בימים הקרובים) אנו
צפויים למיעוט ישיבות והחלטות בחודש הקרוב.
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לחברים שעדין לא הגיעו לסיכום בנוגע לחובותיהם לקיבוץ אנו מבקשים להזכיר כי התאריך האחרון
לסיום התהליך נקבע ל  .11.3.4133לאחר תאריך זה לא תינתן הנחה כמפורט בהחלטת חובות חברים
לחברים להם חוב לקיבוץ .אנו מבקשים מן החברים שעדיין לא חתמו ו/או הגיעו לסיכום שלא להמתין
ליום האחרון ולסיים את עבודתם מול גלעד אילן מ  .bdoעם סיכום התהליך יפורסם דו"ח לגבי התהליך
כולו ויפורסמו הסדרי התשלום לחברים הזכאים לקבל כסף על פי ההחלטה .סיום התהליך המורכב הזה
הוא רגע משמעותי עבור הקיבוץ ואנו מקווים כי נוכל לסכמו בהצלחה ולהתפנות לאתגרים הבאים.
בהזדמנות זו בערבו של חג החירות אני מבקשים להודות לחברים על העשייה הרבה ,המעורבות
והאכפתיות בכל תחומי החיים בקיבוץ ,ולאחל חג שמח ומהנה לכולם.
מסר שאולי סנקר בשם חברי המזכירות
_________________________________________________________________________________________

.

תפריט פסח 4133
מנות עיקריות :
שוקי עוף עם פירות יבשים ברוטב מתוק עדין
אצבעות אנטריקוט עם פטריות ברוטב יין
שניצלוני עוף
דגים:
נסיכת הנילוס במעטפת ברוטב לימון
גפילטע פיש
צמחוני:
ארטישוק במילוי אורז ופטריות ברוטב אדום
תוספות:
סירות תפודים
אורז לבן עם צימוקים וצנוברים
עלי גפן ממולאים
מרק עוף וקניידלאך
סלטים:
חסה עם עלי בייבי שרי ואגוזי מלך קלויים
שעועית ירוקה עם רוטב צ'ילי
חרוסת הבית
עגבניות שרי עם עלי ריחן
זיתים ירוקים מתובלים
מלפפונים חמוצים
קינוח:
מבחר עוגיות החג
בתאבון וחג שמח
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סיכום תרגיל צח"י  40מרס 4133
ביום חמישי  40למרס קיימנו תרגיל כולל לצוות חרום יישובי .את ה"תסריט" לתרגיל כתב ידידנו עמי
וולקוביץ .צוות הביטחון ,צפריר ,מיכה ועמי שקדו על הכנת התרגיל ,ארגונו הלוגיסטי והתאמת התוכן
לצרכי הרענון של המכלולים.
בתרגיל שיתפנו את כתת הכוננות ,מאבטחי השכונות ,צוות החמ"ל ,מכלולי לוגיסטיקה ,רווחה ,מידע,
רפואה ,חינוך ,שער הקיבוץ ומטה צח"י .כמו כן שיתפנו את מטה החירום במועצה האזורית ואת החטיבה
המרחבית.
במסגרת התרגיל תורגל צוות רפואה ב"טיפול בנפגעים" .צוות לוגיסטיקה תורגל בכבוי שרפה ,פינוי
הריסות "בית שנפגע" ופינוי מכולת קירור "שנפגעה" במטבח.
כתת כוננות ומאבטחי שכונות סייעו תחילה במאמצי "הפינוי" ולאחר מכן הוזעקו לטיפול "בחדירת
מחבלים ,כיתורם וחבירה עם כתת כוננות צהלית" .התרגיל היה חשוב לריענון ולתפעול הצוותים.











בכתת כוננות החליף שאולי את יריב (שכולנו התרגלנו במשך שנים לראותו בראש "הכוח
הלוחם") .זו הזדמנות להודות ליריב שנשאר בכל מקרה "בעתודה" .ולאחל לשאולי הצלחה
בתפקיד.
כתת כוננות עוברת תהליך של הצערה וגיוס מתנדבים .התהליך לא הושלם ואנו חסרים בכוח
אדם לכוננות.
צוות חמ"ל עובר תהליך של התחדשות וחנוכת הבית החדש במקלט בית הבריאות .יש כאן צורך
לתרגל ,לארגן ולתדרך וכן השמשת עזרים וציוד.
צוות לוגיסטיקה עם אברמי ויוסי כהן ,נעזר בצוות מתנדבים איכותיים והוכיח יכולת ארגון
ותפעול ראויה.
בצוות רפואה אנחנו מנסים להוסיף כוח אדם מקצועי לתגבור הצוות הוותיק .כמו כן יש חוסר
באמצעי חבישה ועזרה ראשונה.
בתרגיל הופעלו מכשיר קשר חדשים שרכשנו לאחרונה לשימוש כתת הכוננות מאבטחי השכונות
ופעילי צח"י .השימוש במכשירים החדשים דורש עדיין התאמה ותרגול.
צוות מידע תרגל הפצת הודעות לתושבים ולצוותים הפועלים ממקום מושבו החדש בחמ"ל
ותפעול של טאבלט שנרכש במיוחד לצרכי המכלול.
עמדת השער תורגלה בפיקוח על כניסת אנשים לישוב בחרום ,קליטה והכוונה של אמצעי
תקשורת ואחמי"ם ,הכוונה וחבירה עם תגבורת צהלית.
מכלול רווחה מתוגבר בצוות מתנדבות ומתנדבים רענן "התפרס" באזורים שנפגעו לאיתור צרכים
ובקשות לעזרה.
מכלול חינוך התכנס כדי לתכנן את האפשרויות של מסגרות החינוך "ביום שאחרי" בתאום עם
צוות חינוך במועצה אזורית.

דבר אינו מובן מאליו ,יצרנו תרגיל והפעלנו סביבנו עשרות מתנדבים במכלולים ופעילויות שונות .חשפנו
חולשות ופגמים וגם התארגנויות חדשות ומעודדות וזו מטרתו העיקרית של התרגול.
תודה לכולם על שיתוף פעולה ותפקוד ברוח חברית ומשתפת!
עמוס קלרמן
_________________________________________________________________________________________

תודות לפורים ילדים...
קצת באיחור אבל מכל הלב רצינו להגיד תודה לכל הצוות שאירגן פורים ילדים למופת:
לצוות החג :הדס לוז ,זיו אלדן הררי ,עופר ניר ,נועם נבון ,איילת ניר ,אהרון קולטנוף ונסיה לבנה .תודה
לאושרת קלרמן וגיא טיומקין על ההנחיה ,לג'יסלה ניב על עיצוב המודעה ,למוסדניקים שעזרו ולכל מי
שהופיע ותרם.
נתראה בפורים הבא!!!
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מתרבות באהבה
אירועי חודש -אפריל – מאי וימי זיכרון
 – //11ערב מוסיקאלי עם הרכב צעיר ורענן בפיטנגו בר.
 - /111ליל הסדר
 - 8211עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
 – 812טיול קיבוץ לצפון – ההרשמה בעיצומה!
 - 112ערב יום הזיכרון.
 - 212ערב יום העצמאות.
 - 612ההפנינג עצמאות המסורתי!
 /212ל"ג בעומר
 – 5/12מופע "תן גז" – מופע גדול של נגנים וזמרת בחדר האוכל – פרטים
בהמשך!
חג פסח שמח לכולם!
ו .תרבות

_________________________________________________________________________________________

טיול קיבוץ !
בשעה טובה ומוצלחת טיול קיבוץ יוצא לדרך !!! ב 4/2לצפון !
שינה בקמפינג דפנה באוהלים
שינה בתל חי בחדרים .
תוכנית:
טיול בעמק המעיינות עם כניסה לאטרקציות ביום הראשון .
בערב טיול לילה !
ארוחת ערב חגיגית עם ערב עצמי שלנו !
ביום שבת מתחלקים ל 1מסלולים :
 מסלול משפחות
 מסלול אתגרי
 מסלול למבוגרים .
( עדיין לא סגורים המסלולים ,נפרסם בהמשך ).
עלויות  :העלות כוללת לינה  +הדרכה  +אוכל  +כניסה לאתרים.
שינה ליחיד בקמפינג  341-ש"ח
שינה לזוג בחדר  021 -ש"ח
שינה ליחיד בחדר של שלושה –  111ש"ח
שינה ליחיד בחדר של ארבעה 481 -ש"ח
המחיר מסובסד לחברים ,לכן תושבים ובנים שיצטרפו ישלמו את המחיר המלא ,נשמח לצרף את בני
הקיבוץ שלא גרים בקיבוץ.
ועדת תרבות

_________________________________________________________________________________________
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לזכרה של רותי רייכל – במלאת שנה לפטירתה
כבר עברה שנה שאת לא אתנו ,אני כותבת שורות אלו ועדיין מסרבת להאמין.
לא פעם ולא פעמיים קורה לי שאני מוצאת את עצמי בדרך להתקשר אליך ,לספר ,לשתף כמו שנהגנו
תמיד ותופשת פתאום שאין לאן.
אומרים שהזמן עושה את שלו ,אך האמרה הזו לא מתאימה לנו ולא עובר יום שאנו לא חושבים ונזכרים
בך.
תמיד ראיתי אותך כאחות הגדולה שלא הייתה לי ,כילדות היינו הרבה ביחד עם האימהות שלנו .היית לי
לדוגמא בכל המובנים ,למדתי ממך הסתכלתי עליך בהערצה וניסיתי לחקות אותך בדרכך.
היית פעילה בכל שטחי החיים ,יודעת ומתמצאת כמעט בכל .היית אישה דעתנית ודאגת להביע ולעמוד על
שלך בכל הזדמנות.
אפילו שבחרת בדרך החיים שבחרת ,אף פעם לא היית לבד ,התחברת והתחברו אליך.
הדודה הצעירה קראו לך הילדים שלי ,אהבנו לבוא אליך ותמיד קיבלת אותנו עם כל החום שידעת להעניק
וכך כל ביקור אצל הדודה רותי לא ישכח.
עם לכתך נעלמו גם הספורים והזיכרונות המשפחתיים שאת במיוחד כל כך התמצאת בהם וידעת כל פרט.
בשנים האחרונות נהגנו להעביר ביחד את החגים ולכן עכשיו כשמתקרב חג הפסח הגעגועים מתעצמים.
היית מסיימת את ההתחייבות שלך בקיבוץ ובאה להיות אתנו.
עכשיו כשאני מכינה את הגפילטא פיש לחג ,כמובן הכתובת לראשי הדגים הייתה :לרותי ,מה אעשה איתם
עכשיו?
את חסרה לנו – אוהבים אותך וחושבים עליך הרבה.
משפחת פרלשטיין –דינה יעקב והילדים.

_________________________________________________________________________________________

במלאת שנה לפטירתה של רותי רייכל ז"ל
אזכרה במלאת שנה לפטירתה של רותי נתכנס ביום שישי י"א ניסן
תשע"ד ( )11..4.2.14בשעה  .3:3.בבית הקברות בקיבוץ יד
מרדכי.
לאחר האזכרה נפגש במרכז הכנסים.
חברים וידידים מוזמנים.
משפחת ברנדס
_________________________________________________________________________________________

שבת שלום וחג פסח שמח לכל בית יד מרדכי!

5

