קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 856
21/4/04
)(+

בדף הפעם :ישיבת המזכירות לא התקיימה בשבוע שעבר וה'דף' מביא הפעם צרור של ידיעות והודעות :

1
למעלה מ 14-יום עברו ממועד פרסום נוהל שקיפות תמחור המשרות בלי שמישהו מהחברים ערער
עליו ולכן הוא תקף .את הנוהל ניתן למצוא באתר הקיבוץ.

2
( 13/4
13/4/04
לאחר שהמזכירות לא קיבלה את השגותיו על נוהל השמירה ) כפי שפורסם בד.מ 855 .ב/4/04-
לא בקש ישראל להמשיך עם נוהל הערעור .כיוון שכך וכיוון ש 14-ימי הערעור הנדרשים מאז פרסום
הצעת הנוהל חלפו מזמן גם נוהל השמירה תקף .לאחר כמה שלבי התארגנות ניכנס לעבודה מסודרת עם
הנוהל החדש בחודש הקרוב ) חודש מאי (.

3
לאחר העצרת – תודות

משירד המסך על העצרת לזכר השואה והגבורה ביד מרדכי הגיעה העת להזכיר את
שמות אלה שאפשרו את קיומה רב הרושם  :מטעם הקיבוץ הפיק את הערב צחי ל.
כשרון מ .ואבישי ל .מסייעים על-ידו * עמי וו .וחיים מ .תאמו פעילויות עם כוחות
הבטחון הרבים * עידו מ .קרא את דבר הקיבוץ ונערי המוסד וילדי 'חופים' לקחו
חלק במופע * שולה א .אירחה אורחים שבאו לעצרת וישראל מ .סייע רבות בקשרים
עם גורמי חוץ .דודי ואבנר ע .פתחו גם השנה את ביתם כדי לארח את האח"מים
לכולכם – רוב תודות

4

ואם בתודות אנו עוסקים אז עוד שתיים :
 (1להלן נוסח הפקס .ששלחתי למפיקת העצרת מטעם מהתנועה,מזה כמה שנים– רבקה קנטור מעין
החורש :
רבקה שלום.
אני מבקש להודות לך בשם תושבי יד מרדכי  ,חברים ולא חברים  ,על תרומתך המרכזית,כמפיקה,לכינון
המרשים של העצרת לזכר השואה והגבורה ביד מרדכי  .למרות שעברו כבר למעלה מ 60-שנה ולכאורה
אמורה היתה השגרה לפגום קשה ברמת האירוע ,עדיין  ,שנה אחר שנה  ,ובמידה רבה בזכותך  ,אנו זוכים
לחווייה רבת-רושם המאפשרת לממש את הציווי – 'לזכור ודבר לא לשכוח' .אנא העבירי תודותינו לחברים
ולגופים שעזרו על-ידך ובמיוחד לבמאי העצרת לעידו דגני שעל פי התוצאה רק משתבח והולך עם השנים.
כל הכבוד חברים ותודות-
יוסי  ,מזכיר.

 (2ותודה שניה למיקי שיזם ודחף והביא בסופו של דבר לרכישתה של מערכת הגברה החדשה .הכל התחיל
מלוויה בקיבוץ אחר בה ראה מיקי מערכת הגברה מרשימה באיכויותיה .מרגע זה לא נח עד שהביא את
הספק להצגת תכלית ובסופו של דבר לרכישתה.
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להלן מכתב המדבר בעד עצמו:
לכבוד דליה בן-חיים" ,מפגש יד מרדכי"  ,קיבוץ יד מרדכי.
שלום רב,
ברצוננו להודות לך מקרב לב על שנחלצת לעזרתנו ב"עת צרה".
במוצאי שבת יצאנו לדרך מהקיבוץ שלנו בדרכנו צפונה כדי לעשות את סדר הפסח עם המשפחה .לפתע
נאלצנו לחזור לעין השלושה בגלל תקלה שקרתה לנו וזה גרם לנו לאחר ל'מפגש' כדי לקחת את העוגה
שהזמנו אצלך .וכך קרה שהגענו כאשר ה'מפגש' היה כבר נעול.
צלצלנו אליך ואת גייסת מייד את החבר שאול,שנאלץ לצאת מביתו,אחרי שסיים את יום העבודה שלו.
הוא בא ל'מפגש' ,ומסר לנו את העוגה שאותה הצטרכנו להביא כ"צימוק" לאירוע משפחתי.
כל הכבוד ליחס החברי והמתחשב !! אנא ,העבירי את תודתנו לשאול .שיהיה לכם חג אביב שקט ושמח!!
פופה ויהודה קדם  -עין השלושה

בשבוע שעבר ליווינו למנוחות את דורה
משתתפים באבל המשפחות
עם פטירתה של

דורה אונגריש
שזכתה להעמיד בנים,נכדים,נינים ובני נינים
חברי יד מרדכי

דורה הגיעה לקיבוץ בשנת  1955עם בעלה אברהם .כאשר התאלמנה עברה לגור
בשכונת הצעירים שליד הפסל שידעה חילופי דיירים רבים,רק דורה ומשפחות הרופאים
התגוררו בשכונה זו באופן קבוע .דורה  ,שהייתה תופרת במקצועה עוד טרם בואה
לקיבוץ,השתלבה גם אצלנו בסלון התפירה,לשביעות רצונן של חברות רבות במרוצת השנים.
קשה שלא לזכור את דמותה הנשקפת מבעד לחלון הגדול בעת העלייה או הירידה
מבריכת השחייה :עמלה בחריצות ובאצבעות עדינות על שמלות כלה או פרטי לבוש שונים.
את שנותיה האחרונות בלתה דורה במרכז הבריאות ובהיותה בת  96נפרדה מאתנו לבלי
שוב.


שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס – יוסי שחר

