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

עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה ביד מרדכי
לציבור החברים ,הבנים ,התושבים והאורחים שלום!
הנכם מוזמנים לעצרת המרכזית לנעילת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה בסימן  07שנה לפלישת
הנאצים להונגריה ,שתתקיים בקיבוץ יד מרדכי ביום שני 82 ,באפריל  ,8724כ"ח בניסן תשע"ד ,בשעה
 21:07בערב.
הטקס יתקיים במעמד :ח"כ ושר הביטחון רא"ל במיל - .משה (בוגי) יעלון ,ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג
 יו"ר האופוזיציה ,שגריר הונגריה  -ד"ר אנדור נאג' ,מפקד פיקוד דרום – האלוף ס מ ית ו ר ג ' מ ן ,חברי כנסת ,ראש המועצה האזורית – י א י ר פ ר ג ' ו ן ,ראשי רשויות הדרום ,יו"ר
חבצלת – א י ת מ ר ש ו ו י ק ה ,ועוד.
בתכנית:






מעמד יזכור
טקס אמנותי
הדלקת  6משואות מיוחדות המוקדשות ליהדות הונגריה – ד"ר אנדור נאג' שגריר
הונגריה ,אגנס קלטי ,אלי נצר ,דוד גור ,ד"ר רפי קישון ,אל"מ אליעזר טולדנו מח"ט
הצנחנים.
טקס הדלקת משואות שיודלקו על ידי בני משפחותיהם של חברי המחתרת החלוצית
וניצולי השואה מהונגריה.

בימוי :עידו דגני ,הפקה :רבקה קנטור.
הכניסה חופשית .כדאי להצטייד בלבוש חם.
מוזיאון יד מרדכי פתוח למבקרים במשך כל היום.
_________________________________________________________________________

הנחיות ביטחון ובטיחות לקראת עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה
4102
לחברי ותושבי יד מרדכי ,שלום
עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה תתקיים השנה ביום שני  4141244102בהשתתפות שר הביטחון ח"כ משה
יעלון ,חברי כנסת ,שגרירים ,אלוף פיקוד הדרום ובכירים נוספים.
עקב המצב הביטחוני והתראות רבות אנו יכולים למצוא עצמנו נדרשים לעמוד בפני מתכונת אבטחה
מחמירה כזו או אחרת שעדיין לא ידוע לנו טיבה.
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ביום העצרת מן השעה  01בבוקר מתבקשים כל בעלי הרכבים ללא יוצא מן הכלל שלא להחנותם
בשום מגרש חנייה פרט למגרש שליד חדר האוכל .מעסיק היודע ששכיר שלו בא מן החוץ עם
רכב ,מתבקש להעביר את המסר הזה אליו כדי להימנע מהצורך לחפש את בעלי הרכב ואי
נעימויות.
גם מגרש חניית המוזיאון חייב להישאר נקי מרכבי תושבי הקיבוץ.
כל החונה בחנייה הדרומית לגבעת הפסל ,חייב להוציא רכבו עד .0111
הכביש הפנימי מביתו של אבי פוקס במזרח ועד היציאה בצד מערב ליד הבית של שרית הוניג
ובהמשך עד שער בית העלמין או שער הכניסה לקיבוץ ,הנו כביש חירום החייב להיות פנוי מכל
רכב .פרט לכניסת רכבי ההורים הבאים לקחת את ילדיהם ,מתבקשים שאר החברים והתושבים
שלא להיכנס אליו ולבטח לא לחנות בו .אין לנו כל רצון לגרור רכב החונה על ציר זה.
החל מן השעה  0231הימנעו מלהסתובב בשטח העצרת וגבעת הפסל.
בעלי כלבים מתבקשים לקשור את כלביהם ביום העצרת .ביום זה מגיע משעות הבוקר קהל רב
ויש לזכור כי במקרה של תקיפת כלב ייתבע בעליו.
כניסת האח"מים תהיה בצד דרום מערב של המדשאה והיא צריכה להיות נקייה מאנשים ולכן אין
להתגודד בקרבתה.
בעלי נשקים – אין להגיע לשטח הטקס עם נשק.
שערי הקיבוץ ייסגרו בסביבות השעה  0231מי שנאלץ לאחר סגירתם לעבור דרכם מתבקש
להשאירם סגורים.
החברים מתבקשים לשים לב לאנשים לא מוכרים המתנהגים באופן מעורר חשד המסתובבים
בשכונות השונות ולשאול אותם למעשיהם ,במידת הצורך להודיע על כך תוך תיאור לבוש וגוף.
רכבים חשודים ,נא לרשום מספר הרכב ,צבע וסוג הרכב.
בכל מקרה של אדם חשוד או חפץ חשוד נא להתקשר למיכה ( )154-3221110או לעמי
(.)1541329611
מיכה רגב – רבש"צ
עמי וולקוביץ – ע .הקב"ט
א .בטיחות

_________________________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת הנהלת הקהילה מיום .034244102
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,שאולי סנקר ,איתן ציון.
נושא א' :שינויים בהשקעות קהילה 4102
השתתף בדיון :איציק לוי.
א .רקע
תאורת רחוב
פרויקט שיקום התשתיות (המנוהל ע"י משה עובד) הביא עוד  91עמודי תאורה ,יחד עם  31עמודי תאורה
שהגיעו קודם לכן מתקציב הפרויקטים .מתברר כי חסרים לנו רק  31עמודי תאורה על מנת להשלים את
תאורת הרחוב בכל השכונות בהן התבצע הפרויקט .לכן אנו נדרש להשקעה של  ₪ 021,111בלבד ומכיוון
שהתקציב הוא ל 311,111יותר בידינו סכום של  061,111שנוכל להשקיעו בתחום אחר.
אנו עומדים להשלים בקרוב את ההתקנה של העמודים החסרים ובזה נסיים את כל תאורת הרחוב בקבוץ.
בריכת השחייה
בדיון קודם שנערך בהנהלת הקהילה בנושא הבריכה נאמר לבדוק את האפשרות להקמת בריכת שחיה
חדשה במתחם המיועד לכך לפי תוכנית התב"ע .בבדיקות שערכנו עם א.ב .מתכננים לא ניתן בשלב זה
לבנות במקום המיועד וכן העלויות תהיינה יקרות בהרבה .לכן האופציה הריאלית העומדת בפנינו היא
לערוך שפוץ יסודי באתר הקיים .המשמעות הינה להכשיר את הבריכה לסטנדרטים הנהוגים היום בתחום
בריכות השחייה ,על כל המשתמע מכך.
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בביקורת שהייתה על הבריכה שלנו ,נמצא כי הבריכה אינה ראויה לרחצה וזאת דווח כבר לחברים בדף
המזכירות .בפגישה נוספת שנערכה בתחילת חודש מרץ הגענו להבנות עם האחראית במשרד הבריאות כי
ע"מ לנסות ולפתוח את הבריכה לעונת הקיץ הנוכחית  4102עלינו להכין תוכנית רב שנתית כוללת לבריכה
ולטפל כבר השנה בחדר המכונות ובטיב המים .בחרנו מתכנן ואנו נמצאים בקשר עם חברה העוסקת
בתחומי הבריכות .
לקראת סוף החודש נגיש למשרד הבריאות את התוכניות ובמקביל אנו עושים את הנדרש מול המתכנן
והחברה ע"מ לטפל באיכות המים .אנו עומדים בלוח זמנים צפוף ונקווה שנוכל באמת להכשיר את
הבריכה לקיץ הקרוב הצוות שמלווה את הנושא של הבריכה כולל את איציק לוי ,אליהו שחם ,איתן צין
ושאולי סנקר.
אנו נדרש להשקעות נוספות בסדר גודל של  011-051אלף  ₪השנה על מנת להכשיר את הבריכה לעונה זו.
השקעות בגיל הרך
 .0מיגון בתים בגיל הרך
הנושא נמצא זה זמן רב על סדר היום אך הוא לא בוצע בגלל העדר תקציבים של פיקוד העורף .הרעיון
הכללי הוא הגנה של שלושה בניינים של הגיל הרך בפני נפילות של פצצות מצדי המבנים שם ההגנה
אינה מספקת .הבתים המיועדים למיגון :בית התינוקות ,שחף ,ועפרוני .תחילת העבודה המיועדת –
קיץ  .4102עלינו להכשיר בית חלופי לילדים והבית הנבחר הוא כיתת המדעים לשעבר .אנו נדרש
להשקעות מינימליות כדי להכשיר את הבית בסכום של  .₪ 31.111התקציב הזה לא נכלל בתוך תקציב
הקהילה לשנת  4102ואנו מבקשים להביא אותו כהוצאה מיוחדת עקב הנסיבות וביטחון הילדים
המוטל על הכף.
 .4השקעות גיל הרך
כספים שהתקבלו מהמועצה האזורית עבור הגיל הרך הוכנסו במסגרת התארגנות כוללת להוצאה
אחרת .הגיל הרך בונה על הכספים האלו לשימוש בהשקעות של מטבחים בשני גנים .הנהלת הקהילה
מאשרת את הסכום של  ₪ 45,111למטרה זו.
סך ההשקעות לשני הסעיפים בחנוך הגיל הרך .₪ 55,111
ב .החלטה
הנהלת הקהילה אינה מעוניינת לפרוץ את מסגרת התקציב ,יחד עם זאת ניתן להעביר סכומים בין
הנושאים השונים .הוחלט כי סכום של  ₪ 061,111שיחסך מסעיף תאורת הרחוב יחלוק להשקעות לפי
הפירוט הבא:
א .לגיל הרך סכום של  55,111ש"ח.
ב .לשדרוג הבריכה סכום של  015,111ש"ח.
נושא ב' :אחראי חזות הישוב
בדיון לא השתתף שאולי סנקר.
השתתף בדיון :יהונתן הלפרין.
א .רקע
לבקשת איתן ציון ויונתן הלפרין דנה הנהלת הקהילה בעיתוי מינוי אחראי חזות הקיבוץ4חצרן עקב
הפרישה המתוכננת של איתן מראשות הנהלת הקהילה .הנושא נידון בעבר בהנהלת הקהילה ותואם עם
כל הנוגעים בדבר .יונתן מוכן לקבל את התפקיד והוא רואה את חשיבות רבה בתפקיד כפי שהוצג.
ב .החלטה
הנהלת הקהילה מאשרת ברוב קולות את חשיבות התפקיד ואת כניסתו של יונתן ומאחלת לו הצלחה.
תערך שיחה בין יונתן ללימור על חפיפה לשם לימוד והבנת התפקיד.
רשם איתן ציון
_________________________________________________________________________________________
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עדכון מישיבת המזכירות מתאריך 304344102
ברשימת צוות הבחירה ליו"ר כלכלי נשמט בטעות שמו של מוטי ברנדס שהיה בצוות האיתור המקורי.
מוטי ימשיך לשמש כחבר בצוות האיתור ליו"ר כלכלי.
מסר שאולי סנקר
_________________________________________________________________________________________

הודעה מצוות חובות חברים
בהמשך לפרסום בדף המזכירות הקודם אנו נמצאים בישורת האחרונה לקראת סיום הסיכומים עם כלל
החברים .בימים שלישי ורביעי  49-3142ימצא גלעד אילן מ  BDOבקיבוץ .לחברים שעדין לא חתמו על
ההסכם מתבקשים לפנות לגלעד בטלפון 152-3404341 :או במייל . giladi@bdo.co.il
חברים המעוניינים להיפגש עם גלעד מוזמנים לתאם אתו ישירות .אנו מבקשים מהחברים לקדם ככל
האפשר את עניינם האישי.
מסר שאולי סנקר בשם צוות חובות חברים

_________________________________________________________________________________________

עדכון מצוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
לחברים שלום,
בהמשך להרצאה בנושא צואה וירושה שהתקיימה בקיבוץ ( )45.4.4102ושודרה בערוץ הפנימי נשלחו
מכתבים אישים אל חלק מן החברים שהם יורשים פוטנציאלים בתהליך שיוך הדירות  -לפנות לרשם
הירושות במטרה לקבל צו ירושה או קיום צואה .הליך זה עשוי לקחת כמה חודשים (תלוי בעיקר
במורכבות של כל מקרה) והוא מתחייב על מנת שניתן יהיה לדעת מיהם היורשים על פי חוק של החברים
שהלכו לעולמם לאחר היום הקובע.
לחברים המעוניינים להיעזר בשירותי משרד עו"ד שלמה כהן להלן תעריפי המשרד:
הוצאת צו ירושה4צו קיום צוואה –  + ₪ 0,111מע"מ (רלוונטי להודעה זו)
צוואת יחיד –  + ₪ 0,511מע"מ
צוואה הדדית (צוואה משותפת לבני זוג) –  + ₪ 4,111מע"מ
לחברי יד מרדכי תינתן הנחה של  41%על תעריפים אלו .במידה ויהיו מעל  5חברים יגיע נציג המשרד ליד
מרדכי ליום מרוכז ( תינתן הנחה נוספת לחברים) .חברים מעוניינים יכולים לפנות ישירות לעו"ד עדי
סולומון – וייס ( )12-1401161או במייל לשאולי סנקר .נבקש להבהיר כי הקיבוץ רק מסייע בהוזלת עלויות
ובארגון אך כל שאר היבטי ההתקשרות והשירות יתואמו על ידי החבר עם עורך הדין .יודגש כי אין חובה
להיעזר דווקא בשירותי משרד עו"ד שלמה כהן.
אנו מבקשים להבהיר כי הליך זה הוא חלק חשוב בקידום הליך השיוך ואנו מבקשים מהחברים להתחיל
לעסוק בו באופן אישי בהקדם על מנת שלא יהיו עיכובים בהמשך .חשוב לציין כי הוצאת צו ירושה4קיום
צוואה הוא חלק מחוק הירושה והוא אינו נתון להחלטה פנימית של הקיבוץ.
מצורף שוב לדף המזכירות במייל תקציר ההרצאה לנוחיות החברים.
מסר שאולי סנקר בשם צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה

_________________________________________________________________________________________

תודה אקולוגית ,עשירה בחומרים ,פורה ומפרה.
לשיבולת ויטקינד ,לעידו מן ,ליונתן הלפרין ולבובקאט ,לניתאי פאוסט ,לצוות הנוי לנערי המוסד ,ולחיים
המרצה.
ביום שבת ה  0942402נפגשנו במועדון ,הקשבנו להרצאה ונחשפנו לשיטת גידול "פרמקלצ'ר" .לאחר מכן
יצאנו החוצה ,ובעזרת את ,קלשון ,עשר אצבעות יצרנו ערוגות צבעוניות בשכבות .זאת הייתה חוויה
בטעם של פעם ועל כך אנו מודים לכל השותפים.
תודה מכל השכבות של יד מרדכי.
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תודות לחג הפסח
שפע תודות לכל מי שלקח חלק בארגון החג:
תודה ענקית לשרון לבנון והדס ניר על הניהול המוזיקלי המקסים ,לכל הזמרים הקריינים שנתנו קולם
ותרמו להצלחת הסדר.
לדבורה וייס ולצוות המטבח בהובלת שפרה שכטר ועופר ניר על הכנת האוכל הטעים והמגוון.
לדנית לוי על התפאורה האביבית היפה.
לשיבולת גילת-ויטקינד על סידורי הפרחים המרהיבים.
לעירית פסלסקי-שטרנברג על הכנת המודעה המסקרנת והמיוחדת.
לצוות ההגברה והתאורה.
לכל החברים והילדים שהתנדבו ובאו לסייע בעריכה ובחיסול הסדר היה מרומם נפש ,בלעדיכם הסדר לא
היה אותו דבר!
חג הפסח הוא חג של מסורת והעברתה לדור הצעיר .אנו מקווים כי השתתפותם של החברים והילדים יחד
בעריכת הסדר וארגונו באווירה של יחד וחג כפי שקרה השנה תהפוך גם היא למסורת בשנים הבאות!
לכל צוות פסח המתמיד והמסור :חנה סגל ,נעמי קלרמן ,זהבה קלרמן ,נעמי כהן ,דבורה וייס ,איבון
פרידמן ,מיכל ארדנינג ,זהבה ציון ,שחר מידן ,בוזי ויינר ,גלעד בארי ,אבנר ענבר.
נפגש בסדר הבא...

_________________________________________________________________________________________

קבלת שבת
עברו  9חודשים מאז התחלנו לקיים טקס קבלת שבת בערב שישי.
מעבר לנופך החגיגי והתרבותי המשוב שאנו מקבלים בדרך כלל חיובי וברצוננו להמשיך לקיים מסורת זו.
תודה לכם משפחות ,חברות וחברים שנטלתם חלק בניהול הטקס השבועי.
אנו מעוניינים לבסס את המסורת ולבקש מכם " משפחות של שבת" (על משקל אבא או אמא של שבת
בגן) להשתתף בסבב של עריכת הטקס בערך אחת לחצי שנה .אם יש תאריכים המועדפים לכם אנא ידעו
אותנו.
תודה על שיתוף הפעולה ועל התרומה לפעילות הקהילתית.
צוות קבלת שבת
עידו מן ,זהבה קלרמן
_________________________________________________________________________________________

לסבים הגאים יורם ונינה ניצן
ולהורים המאושרים דוד וסילבי ניצן
מזל טוב להולדת הנכדה והבת גילי!
אחות לרומי ועמית
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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