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הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  11///14בשעות 11:31-13:31 :ו13:31-01:31 -
וביום ראשון  13///14בשעות11:31-13:31 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את ההשקעות בבריכת השחיה לשנת  ,4112כפי שהוצגו בשיחת קיבוץ
מיום .14.2.4112
בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.14/2/12 :
יו"ר השיחה :גיורא אתר .צילום והגברה :יואל שטיין.
נכחו באסיפה 41 :חברים (ובן יקר אחד!).
השתתפו בדיון :רועי בן ניסים – מתכנן הבריכה.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי.
נושאי השיחה :אישור השקעות בבריכת השחייה לשנת .4112
החלטות :הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי וראשון  11/11למאי .4112
__________________________________________________________________________

עדכון מצוות הנוי
צוות הנוי עוסק בימים אלו בשי קום חלקו הצפוני של הקיבוץ לאחר סיום עבודת תשתיות המים ,מדרכות
ותאורת רחוב .בשל בעיות כוח אדם ,העבודה כרגע איטית ,אבל הקצב צפוי להתגבר בזמן הקרוב .פעולות
השיקום יערכו באופן כללי מחלקו המערבי של שיכון ותיקים לכיוון מזרח.
אנחנו נתקלים בפניות רבות של חברים המבקשים לכרות עצים שנמצאים בשטח ביתם .ויש לציין :כריתת
עץ בוגר ,גם כזה שהאזרח שתל בעצמו או כזה שנמצא בשטח פרטי של האזרח ,היא פעולה שדורשת
אישור מפקיד היערות הכפוף למשרד החקלאות ומותנית בתשלומים שונים ובקנסות גבוהים למי שעובר
על החוק במקרה כזה .מעבר לכך ,פעולה זו עומדת בניגוד לחזון הקיבוץ שהכריז על עצמו בעבר כ"קיבוץ
ירוק" ופוגעת פגיעה קשה בערכי הנוף של כלל הקיבוץ .כמובן שיש מקום לשקול כריתת עץ במקרה של
סכנה לגוף או לרכוש ,אבל כעיקרון אנחנו מתנגדים לכריתת עצים רק בשל חוסר נוחות כזו או אחרת ולא
נאפשר כריתת עצים ללא סיבה מוצדקת.
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כמו כן ,אנו מבקשים להזכיר שעל-פי החלטות קודמות של הקיבוץ על כל חבר ותושב מוטלת האחריות
לדאוג בעצמו לשטח האדמה הצמוד לביתו .החלטות הקיבוץ קובעות שצוות הנוי אחראי רק על כיסוח
הדשאים של החברים ,ולא מעבר לזה .אנחנו מקיימים מידי פעם מבצעי ריסוס כלליים או טיפולים שונים
כנגד עשביה או מזיקים בשטחים ברחבי הקיבוץ ובמקרים כאלו אנחנו לוקחים בחשבון את בקשות
הדיירים אבל אין לנו יכולת לתת מענה אישי בעזרה לחברים בטיפול בגינותיהם.
עד כאן ,מצוות הנוי
__________________________________________________________________________

פריצות בגיל הרך
בסוף השבוע הקודם ארעה פריצה לגן דקל .הגנבים הרעבים אכלו הרבה ,השאירו בלגן ואורות וכן לקחו
כסף מזומן .שבוע קודם לכן הייתה פריצה למחסן החצרן של הגיל הרך ונגנבו מספר כלים .לא ברור האם
יש קשר בין שני האירועים..
על פניו נראה כי הפריצות הינן מעשה קונדס של בני נוער ,מהקיבוץ או מחוצה לו (לא נגנבו דברים בעלי
ערך) .אנו מבקשים מההורים להיות ערניים ומודעים למעשי הילדים .עד כה נהגנו בסלחנות כלפי
הפריצות אך במידה והדבר יחזור על עצמו נדרש להחליט כיצד לנהוג בתופעה זו בהמשך.
שבת שלום
איתן
__________________________________________________________________________

סיכום ותודות לטיול הקיבוץ
ביום שישי  4.2.12עלינו על שלושה אוטובוסים (בעזרתו האדיבה של משה הקל ) והתחלנו לנסוע
צפונה .לאחר הפסקת בקר והתרעננות באלונית בכביש  ,1המשכנו בנסיעה צפונה ,במהלך הנסיעה ,חולקו
בנדנות צבעוניות -שי לכל מטייל ,כמיטב המסורת .בהמשך היום התפצלו האוטובוסים :אוטובוס אחד נסע
אל מקורות המוביל הארצי ,אתר אשכול ,יער שוויץ השוכן בין טבריה לכנרת והמושבה כנרת .שני
האוטובוסים הנוספים נסעו לגן גורו שסמוך לקיבוץ ניר דוד ,שם ראו חיות רבות שמוצאן מיבשת
אוסטרליה ,לאחר הלכו בתוך מימיו הקרירים של נחל הקיבוצים.
בשעות אחר הצהרים הגענו לקמפינג דפנה ,בקמפינג הקמנו אוהלים ודיירי הצימרים נסעו לצימרים.
בשעה  41נפגשנו כולם לקבלת שבת וארוחת ערב ,בהמשך הערב הפתיעה ועדת תרבות את החברים
העובדים בבית הבריאות  :אסתר מאירי ,חיה דשתי ,כוכבה נרקיס ,רבקה ארדנינג ואיילה הקל וחלקה
להם שי  -אות לתרומתם ועבודתם המסורה .את המשך הערב בילינו בקריוקי קצר וצפייה בסרט גבעת
חלפון.
בבקר שבת הכנו ארוחת בקר מושקעת והתחלקנו לשתי קבוצות :קבוצה אחת נסעה לאנדרטה של אסון
המסוקים בשאר ישוב ,מטולה ,הרי נפתלי ומצודת כוח ,והקבוצה השנייה יצאה לטיול רטוב בבניאס,
בצהריים נפגשו כולם לארוחת צהריים מפנקת.
לצוות הטיול היקר :אניה יצחק ,רבקה ארדנינג ,רחל שטיין ,סיגל גדיש ,רחל אשחר ,דויד שני ,משה הקל,
תודה רבה על המסירות ,ההשקעה וההנאה הרבה שגרמתם לנו.
תודה לסם קוטובסקי ואמוץ יצחק על העמסת האוכל ,לאלון דגן על הובלת האוכל בבטחה ,לגל אלדר,
מאי פסי ועומר לבנה על ההגברה והקרנת הסרט ,ליואל שטיין ולצפריר ניר על תיעוד הטיול (מחכים
לסרט ולתמונות) וכמובן אחרונה חביבה נודה לנאווה גל אשר הובילה ,דחפה ונצחה על הכל ,יישר כוח!!!
מחכים לטיול הבא...
__________________________________________________________________________
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לכבוד קיבוץ יד מרכי
הבעת תודה על אירוח משלחת רפואה מבריטניה
א .בתאריך  21.2.2.12התקיים ביקור משלחת רפואה מבריטניה במרחב פיקוד דרום.
ב .כחלק מהביקור ,אירח קיבוץ יד מרדכי את המשלחת תוך קיום סיור והדרכה במוזיאון ובאתרי
הזיכרון המיוחדים שבקיבוץ.
ג .אבקש להודות על שיתוף הפעולה ולהביע את הערכתי למזכירות הקיבוץ ,למדריכים ולמארחים
על קיום ביקור מעניין ,חשוב ומסביר פנים שהיה עשיר בתכנים ומסרים ערכיים.
בהערכה,
ד"ר רם שגיא ,אל"מ
מפקד רפואה פיקודי

__________________________________________________________________________

אירועים קרובים בפיטנגו בר!
 -11.2יום שישי -מתחילים עם חצאי גמר הפיינל פור (מכבי -צסק"א -החל מהשעה -10:11
מוזמנים אלינו עם ארוחת הערב שלכם) ,ממשיכים עם חדשות וחצי הגמר השני (ריאל-
ברצלונה) ועם ערב רגוע בפאב המקומי עד השעות הקטנות של הלילה.
 -11.2גמר הפיינל פור -במידה ומכבי תעלה לגמר ישודר הגמר בפיטנגו בר .פרסום נוסף +שעה
יפורסם בהמשך.
 -42.2יום שישי -בערב זה ייערך טורניר הפוקר ה 2-של קיבוץ יד מרדכי .האירוע יחל בשעה
 41:11בערב (לפני כן המקום יהיה פתוח לחדשות וקפה) עם הרצאה של כוכב הפוקר הישראלי
סטס טישקביץ' .לאחר מכן יחל הטורניר עצמו .כולם מוזמנים להגיע ולהשתתף.
 -42.2גמר ליגת האלופות -הגמר ישודר החל מהשעה  41:11על מסך גדול אצלנו בפיטנגו עם כל
הפינוקים ועוד הפתעות שיפורסמו בהמשך.
מצפים לראותכם אצלנו באירועים הקרובים ובכלל.
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לסבים הגאים יוכק'ה וצבי מירב
ולהורים המאושרים חן ועוזי נווה
מזל טוב להולדת הנכד והבן פז!
אח ללהב ,תם ,ברק
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לאסנת ונמרוד ענבר
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי מורן ענבר עם בח"ל סתיו טבק
למורן וסתיו – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבתא היקרה חיה גל
ולסבים היקרים יעקב ורחל אוריש
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי אלון גל עם בח"ל דניאלה שולץ
אלון ודניאלה – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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חביירים חדשים למשק – משפחת דשתי
משפחה טובה מבית טוב (בית יד מרדכי)
חביירים :דוד ( )20חיה ()22
דור ההמשך:
צליל ( )42סטודנטית
נדב ( )42עובד במפעל "עלבד"
עומר ( )41חייל ביחידת התוכנה של חה"א.
הכשרה" :שיטת השקשוקה" –חבר ילדות של דוד הזמין אותו לאכול שקשוקה ביתית שהכין .לביתו
הגיעה גם חיה וכך נוצר קליק מיידי .דוד מאשקלון ,חיה מטבריה ,נפגשו באמצע הדרך בתל השומר .הגענו
ליד מרדכי כזוג צעיר בשנת .1012
ענפים :חיה עובדת כאחות אחראית בבית הבריאות לאחר שעבדה כשני עשורים כאחות במרפאת הקיבוץ.
דוד עובד כמפקח בנייה ושיפוצים בחברת ניהול נכסים .בשנים האחרונות נוטל חלק במיגון שדרות ועוטף
עזה.
קומונה :דוד :ספורטיבי תמיד עם סנדלים
חיה :רוב הזמן עם מדים לבנים
כל בו :דואגים לפרנס את כל הרשתות ולא פוסחים על המרכול
חדר אוכל :ארוחות משפחתיות בבית בסופי שבוע ,לעיתים בחדר אוכל ומעת לעת גם מבלים במסעדות
למה עלינו לקרקע:
בשנת  1012צדה את עינינו מודעה בעיתון "דרושה אחות לקיבוץ יד מרדכי" .הגענו במחשבה להישאר שנה
אך היא התארכה עד היום .אהבנו את החיים בקיבוץ ,התערנו בחיי הקהילה ומאז ומתמיד רואים את יד
מרדכי כביתנו.
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חביירים חדשים למשק – משפחת טיומקין
חביירים:

שירי וגיא

מוסדניקים:

אנחנו עוד לא שם..

משק חי:

מייסי ,כלבת בוסטון טרייר בת  ,12איתנו מהיום שנולדה
מקס ,כלב פאג סיני בן שנה
דגים ,רק אלו שחזקים מספיק לשרוד

גיל הרך:

אריאל ( - )2בכיתה א'
אורי ( - )2גן "דקל"

"הכשרה":

שירי ,גדלה בהרצלייה אחרי הצבא עברה לארה"ב מטעם חברת אל על
גיא ,גדל בקרית אונו (ובילה את חופשות הקיץ כילד חופש בקיבוץ)
נפגשנו בחתונה של חברים ,שירי הגיעה לחתונה במיוחד מארה"ב ,מאז הכל היסטוריה.

ענפים:

שירי ,מנהלת אדמיניסטרטיבית בחברת תוכנה
גיא ,שמאי רכוש וחקלאות עצמאי

קומונה:

שירי ,מומחית ברכישת בגדים באינטרנט (גם את שמלת הכלה רכשה באינטרנט!!!)
גיא ,מה שיש בארון ושירי מאשרת
אריאל ואורי ,מה ששירי קנתה באינטרנט ,העברות מבני הדודים

כל בו:

שופרסל דיל  +ניצת הדובדבן וכמובן השלמות במרכול

חדר אוכל:

ימי שישי :בית  /חדר אוכל  /משפחה
ימי חול :בבית או עם חברים

למה עלינו על הקרקע:
הקיבוץ תמיד קסם לנו ,לאחר שגרנו בבניין רב קומות בלי להכיר אף אחד מהשכנים הבנו שאנחנו מחפשים חיי
קהילה.
ההכרות המוקדמת עם הקיבוץ ,תהליך הקליטה אליו נרשמה אחותו של גיא (יפעת אנטמן) הביאו אותנו להחליט
שזה המקום בו אנו רוצים לגור ולגדל את ילדינו ,שלוש שנים אחרי אנחנו יודעים שלא טעינו.
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