קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1046
1.8.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת שיחות קיבוץ וקלפי *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

שתי שיחות קיבוץ וקלפי אחת
שיחת קיבוץ מס' :1
תתקיים ביום שני ,4.8.08 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
*נושאים לדיון:
 .1אישור שנת חופש לגרשון אשחר.
 .2אישור מאזן מאוחד ליד מרדכי לשנת .2007
 .3דיון בחלופות המוצעות על ידי המזכירות וצוות היישום להתמודדות עם עלויות המים של הקהילה
)פרטים בדף המזכירות מס'  1045מיום .(25.7.08

שיחת קיבוץ מס' :2
תתקיים ביום שלישי ,12.8.08 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
*נושאים לדיון:
 .1אישור תוכנית אב ליד מרדכי )חומר בנושא יועבר לחברים(.
 .2ייתכנו נושאים נוספים.

קלפי
*נושאי השיחות צפויים להגיע להכרעה בקלפי בתאריכים  15-16-17לאוגוסט .2008

הציבור מוזמן!
__________________________________________________________________________

שפוץ חדר הזכרון במוזיאון
בימים אלו ,מסתיים שיפוץ חדר הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה מיד מרדכי.
תמונות הנופלים הוחלפו בתמונות חדשות שנעשו ביד המעצב דוד גארי.
שטיחי הקיר הישנים הוחלפו בחדשים ,וכן הותקנה מערכת תאורה חדשה במטרה שלא תפגע בתמונות
ותאפשר להן להאריך ימים.
עבודות השיפוץ והשיפור בחדר הזכרון נעשו בניהולם ובפיקוחם של אילן מאירי וורד בר סמך.
חברים נוספים שהיו שותפים בעשייה :גל הוניג ,יואל שטיין ,איציק לוי וענת רייס.
תודה רבה לכל העושים במלאכה החשובה.
תודה מיוחדת למעצב הבית של המוזיאון – דוד גפני ,על היעוץ ומתן "כיווני דרך".
חדר הזכרון ייפתח למבקרים בתחילת אוגוסט.
נמסר על ידי אופיר לבנה
בשם מזכירות יד מרדכי
__________________________________________________________________________

עדכון לקראת פתיחת שנת הלימודים
לאחרונה קיבלו החברים מכתבים בנושא הסדרת תשלומים לבתי הספר.
ברצוני להבהיר כי הקהילה תסדיר התשלומים מול בתי הספר ותחייב את בתי האב בתקציבם האישי.
נמסר על ידי יריב קלרמן
__________________________________________________________________________
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מועדת מינויים – דרוש יו"ר לועדת ביטחון
לאחר  3שנות פעילות כמרכז ועדת ביטחון ,מבקש איתמר דגני לסיים פעילותו בוועדה.
חברים המעוניינים לרכז את ועדת ביטחון מתבקשים לפנות אל כל אחד מחברי ועדת מינויים.
נמסר על ידי ועדת מינויים :דני שני ,מרים בקר וזהבה קלרמן
__________________________________________________________________________

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
א .מתוך סיכום פגישה של צוות ההיגוי פרויקט שיוך וצמיחה מיום 20.7.08
נוכחים :שוקי רייזל ,דודי דורון ,ישראל מידן ,יונתן מן ,עמי וולקוביץ ,פז רייזל ,משה סוקר ,מרים דרור,
יריב קלרמן ,גדי רינת ,הגר וינר ,דני שני ,קוצי וויל ,רז אייזן ,שמעון כורם ,אופיר לבנה.
 .1מנגנון יישוב סכסוכים – לקראת אישור המסמך בצוות ההיגוי בוצעו בו תיקונים נוספים .המסמך יובא
לאישור הצוות בישיבתו הבאה ,לקראת דיון ואישור שיחת הקיבוץ והקלפי.
 .2מסמך הוראות מעבר לעניין דיור – לתקופת הביניים עד לשיוך דירות בפועל – הוצגה טיוטה למסמך
הוראות מעבר לעניין דיור – לתקופת הביניים:
 .2.1תקופת הביניים מוגדרת כתקופה שבין ההחלטה על "היום הקובע" לשיוך דירות )מרץ  (2006לבין
מועד רישום הזכויות בדירות החברים בפועל על שמם.
 .2.2הצוות ביצע תיקונים ותוספות לטיוטה.
 .2.3לאחר דיון ער בנושא 'התמשכות תקופת הביניים' ,הוחלט כי הקיבוץ יוכל לקבוע בכל עת האם ולכמה
זמן לקצוב את תקופת הביניים .יבוטא במסמך.
 .2.4המסמך יובא לאישור הצוות בישיבתו הבאה ,לקראת דיון ואישור שיחת קיבוץ וקלפי.
 .3סיכונים וסיכויים במהלך שיוך דירות – כהמשך לדיון בסעיף 'הוראות מעבר לתקופת הביניים' חודד
הצורך לקיים דיון ציבורי )כנדרש מתהליך הביקורת בנושא שיוך וצמיחה  (2007בנושא סיכויים וסיכונים
בתהליך שיוך הדירות .להמשך טיפול הצוות.
 .4קליטה  /צמיחה דמוגרפית – בוצעה סקירת הנושאים העיקריים לטיפול והחלטה לקראת ניסוח מסמך
עקרונות קליטה לקיבוץ .להמשך דיון פרטני בכל נושא החל מהישיבה הבאה.

ב .עדכון

צוות שיוך נכסים נפגש השבוע לפגישה ראשונה .מטרת הצוות לנסח הסדר לשיוך נכסים ביד מרדכי.
הצוות כולל את דודי דורון )מרכז( ,יריב קלרמן ,מרים דרור ,שמעון כורם ,יונתן מן ,ישראל מידן ,עמי
וולקוביץ ואופיר לבנה .את הצוות מלווה עו"ד מיכל ינאי )משרד עו"ד שלמה כהן(.
אחת לתקופה יביא הצוות נושאים לדיון בצוות ההיגוי הגדול ,לצורך ליבון ,מחשבה משותפת ואישור
הבאת נושאים לדיון ואישור שיחת הקיבוץ והקלפי.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

תוכנית אב – לקראת שיחת קיבוץ
לאחר למעלה משנה של דיונים בנושא ,אישר בשבוע שעבר ) (22.7.08צוות ההיגוי של תוכנית האב את
תוכנית האב של קיבוץ יד מרדכי )תשריט  +דברי הסבר נלווים( .אישור התוכנית לווה במספר הערות
ותיקונים ,אשר בימים אלה מעובדים על ידי מתכנני התוכנית )משרד א.ב מתכננים( במטרה להביאם לידי
ביטוי בתוכנית .לקראת שיחת הקיבוץ המיועדת לאישור תוכנית האב ) (12.8.08יופצו לחברים תשריט
התוכנית ודברי ההסבר הנלווים לה.
לאחר אישור תוכנית האב ניתן יהיה:
 להתחיל את שלב הכנת התוכנית המפורטת של היישוב )תב"ע( ,אשר באמצעותה יבוצע )בין
השאר( שינוי ייעוד קרקע לחורשת הנח"ל ,מקרקע שהיום מיועדת "למבני ציבור"  -לקרקע
שתיועד ל"מבני מגורים" ,זאת במטרה לאפשר הקמת "שכונת הבנים" במקום.
 להתחיל את הדיון המעשי של הקצאת מגרשים לחברים )חלוקת מגרשים לחברים )פרצלציה((.
 לייצר תכנון מפורט לכל אתר ואתר בקיבוץ ,המסנכרן בין כל פעילויות הקיבוץ.
מומלץ לחברים להגיע לשיחת הקיבוץ שתוקדש לנושא ) ,(12.8.08בה תוצג התוכנית באופן מפורט.
נמסר על ידי שוקי רייזל ואופיר לבנה
_________________________________________________________________________
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פרידה מעובדים וותיקים בשקמה
עם סיום שנת הלימודים ,נפרד בית ספר "שקמה" משלושה שותפים שפעלו בתוכו שנים רבות מאוד:
ישראל ברוך ,נורית לבנה וגרשון אשחר .כל אחד מהם תרם למקום בתחומים רבים והיה שותף בעיצוב
תבנית ביה"ס במהלך השנים .המסירות ,הדבקות במטרה ותחושת השליחות מייחדת את שלושתם .סיום
עבודתם ,שאיננו סיום הקשר בינם לבין "שקמה" ,חופף לתקופה בה משתנה ביה"ס פיזית וארגונית .אנו
מתחייבים בפניהם לשמור ולטפח את הרוח החינוכית השקמית ,להם חלק משמעותי בה ,כי היא הערובה
לחינוך משמעותי ולעוגן ערכי בעידן של תמורות.
באהבה גדולה ובהצדעה ,שושנה מירוצ'ניק

מילות פרידה שנכתבו בטקס הפרידה שנערך לכבוד העובדים המסיימים:
אחרי מסע ארוך ומפרך הגיע הנסיך הקטן לכוכב "שקמה" .ראשון פגש בגדי רינת מסתובב ליד בתים
מוזרים עם נייר ועפרון וקרא לעברו " :הי חבר ,מה אתה עושה?"
גדי עסוק ברשימות שלו ,חשבונות ,אחוזים ,ענה לו בלי להרים את הראש" :מי אתה בכלל ,אתה לא רואה
שאני עסוק ,בילבלת אותי"...
"אני הנסיך הקטן" ענה "איזה כוכב זה פה ומה תפקידך?"
"אם אתה נסיך אז אני המלך ,אני אחראי על התקציב בכוכב זה ,אסור שיבזבזו אותו ואסור לבזבז את
זמני"..
אבל ,אבל ,למה צריך בכלל תקציב ,מה עושים איתו ולמה אסור לבזבז אותו?
אך כבר לא היה מי שיענה על שאלה זו ,גדי הלך לדרכו...
התהלך בכוכב הלוך ושוב עד שהגיע לחדר מורים ,שם ראה קבוצת אנשים יושבים ומדברים ,עם הבעת
פנים רצינית עד מודאגת ,נכנס ושאל" :מי אתם?" "אנחנו בישיבת מחנכים ,אתה לא רואה? תפסיק
להפריע"" .מה זה מחנכים?" שאל.
הסתכלו אחד על השני ואמרו לעצמם" :מיהו יצור זה שלא יודע חינוך מהו?"
ובכל זאת רעיה ענתה לו" :מה לא מובן ,בידנו מופקד העתיד ,עתיד הנוער ,עתיד הקבוץ ,עתיד החברה
הישראלית ,עתיד האנושות"...
יאללה אמר לעצמו הנסיך הקטן ,אלה בטח עוסקים בהנדסה גנטית ,אני מתרחק מכאן...
ביציאה מחדר מורים נתקל בזמי השועל ואמר" :בבקשה תעזור לי ,מה קורה בכוכב זה?"
זמי חייך ואמר" :בוא נסיכי אסביר לך ,מה שאתה רואה זה לא זה ,זה רק המעטפת ,הדברים החשובים
באמת סמויים מן העין ,אי אפשר להסביר על רגל אחת ,אם אתה באמת חפץ להבין אתה צריך לעבור
תהליך ,בו אכין לך סמינר"
" לא תודה" ענה הנסיך הקטן" ,אני ממהר ,יש לי עוד הרבה מה ללמוד"..
זאת בדיוק הצרה כאן ,אמר זמי ,אף פעם אין זמן לדברים החשובים באמת.
פתאום נשמעת קריאה ברמקול" :צבע אדום ,צבע אדום "....המוני ילדים רצים לכל עבר עד שלא רואים
איש בחוץ ,חוץ מאישה אחת נותנת הוראות ובו זמנית מדברת בטלפון.
מי את? שואל הנסיך הקטן ומה קורה כאן ,להפתעתו גם במהומה הגדולה היא עונה לו בשקט " :זה בית
ספר ,אני המנהלת ,ובין היתר אחראית לשלומם של כל התלמידים ,ללימודים שלהם ,לחינוך שלהם,
לעבודת כל הצוות ,לבניית בית ספר חדש ,לקשר עם המועצה ,עם משרד החינוך ,ובזמני הפנוי אני מרכזת
צוות של בית ספר ניסוי ...הנסיך הקטן כבר החל ללכת הלאה ושושנה הספיקה לצעוק לו :חכה עוד לא
סיפרתי לך כל מה שאני עושה וחוץ מזה אני גם סבתא....
בדרכו החוצה פוגש הנסיך הקטן בגרשון מלווה בקבוצת נערים דוברי שפה מוזרה :מי אתה ואיזה שפה
אתם מדברים? הם מדברים רוסית ,אני לא מבין אף מילה אבל אני אחראי עליהם ,אלה ילדים שהגיעו
לכאן לבד ,בלי הורים – עונה גרשון תוך חיבוק גדול לנסיך הקטן.
תשמע ,ממשיך גרשון ,אני עובד כאן כבר הרבה שנים ,עשיתי מגוון תפקידים רחב ,אוהב את המקום,
אוהב את האנשים ,אוהב את החינוך המיוחד במקום הזה ,יש כאן צוות נפלא שמשקיע את כל כולו
לעבודת קודש ,עם כל הלב וכל הנשמה ,אבל אני מיציתי את עצמי כאן עכשיו צריך להמשיך הלאה ,אני
נוסע לרוסיה ,רוצה לבוא איתי?
בעוזבו את כוכב שקמה אמר לעצמו הנסיך הקטן " :זה הכוכב הכי מוזר שפגשתי ,אנשים עושים מלאכתם
באמונה ,במסירות ,ביחסי חברות ורעות ,משקיעים כל מה שיש להם ,ועם זאת הם לא נראים מאושרים,
לא מבין מדוע...
תודה לכולם על השנים היפות שלי כאן ,אתם מוזמנים לבקר במוסקבה.

כתב :גרשון אשחר
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לישראל ברוך
רצינו להודות לך בכמה מילים על השנים הרבות והנעימות שבהם זכינו לעבוד איתך בצוות ,למרות שכמה
מילים של תודה והערכה הן רק מעט ממה שאנחנו מרגישים וחבים לך.
אתה שייך לתקופה שונה ,תקופה של עבודה ותרומה בלי חשבונות ,הרבה לפני תקופת תלושי המשכורת.
על אף השינויים מסביב המשכת בענווה ובצניעות האופיינית לך לסייע לנו עד כמה שניתן ,עם הרבה רצון
טוב ,רק כדי שהשיעור יעלה יפה ונצליח בביצוע המעבדה ,בעבודת הפרויקט או כל משימה אחרת.
קשה להיפרד מוותיק חברי הצוות ,שהיה כאן כשהגענו חסרי ניסיון וידע להושיט לנו עזרה ולסייע לנו עם
כל הלב ובכל עת שביקשנו.
לנו המורים ,המכירים את התיאוריה ,היית הקוסם ההופך את הכתוב למציאות ,לא הייתה בעיה טכנית
שלא מצאת לה פיתרון יצירתי ,אין מכשיר ישן או עייף שלא חזר לפעול כמו חדש בעזרת ידך האמונות,
וכל חומר ,קלטת ,או כלי שהזדקקנו לו  -ידעת היכן למצוא ואיך להשיג.
כל בוקר ,הגעת רכוב על אופנייך לפתוח לנו את המעבדה ולפני שאנחנו פתחנו את עיננו כבר הספקת
בחריצות ובשקדנות לארגן את כל הדרוש לשיעור ,ואם נזכרנו בדבר מה ברגע האחרון חיש קל דאגת שלא
נצא בידיים ריקות ללא מענה הולם ,תמיד בנועם ובעדינות דואג שהכול יהיה לשביעות רצוננו.
אם ביקשנו היית אוזן קשבת ומבינה למצוקתנו עם התלמידים ,אך לא העברת ביקורת ,וגם לא במרומז,
דבר שכל כך קל לעשות למסתכל מהצד .בביצוע של כל משימה הייתה לנו משענת יציבה וקבועה שיכולנו
לסמוך שנזכה ממנה לעזרה ותמיכה ,בלי חשבון.
ולנו רק נשאר לומר לך תודה גדולה ,גדולה ,בתקווה שגם אתה נהנית מהעבודה המשותפת בצוות שהחליף
פנים עם השנים אבל תמיד זכה בך ונהנה מתרומתך.
אנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים של נחת ובריאות טובה ,שתוכל ליהנות מהן בלי החובה בשעות עבודה
ארוכות ,ונשמח אם תבוא לבקר ולראות האם הכול עוד עובד ומה התחדש ,וכיוון שתהיה כאן קרוב אז
אל תשכח ומדי פעם תקפוץ לביקור.
ושוב אלו רק כמה מילים של תודה שאינן שוות לתרומתך הרבה ורבת השנים לצוות ,לבית הספר בכלל
ולנו באופן אישי.
בהערכה ובהוקרה
ניצה ירושלמי ,בשם חבר עובדי "שקמה"

-----------------------------------------------לנורית לבנה
כמידי שנה ,שיתפת אותי ברצונך לפרוש ולעסוק בציור ,אך להבדיל משנים קודמות ,הודעת לי סופית על
החלטתך .אך אל דאגה ,ברצוני להודיע לך שברגע זה גויסת רשמית למערך המילואים של שקמה וקבלת צו
 8למבצע השאלת ספרים בפתיחת שנה"ל הקרובה.
נורית ,הקמת והובלת את מגמת האמנות בבית ספרנו שהפכה לשם דבר ברמתה ואיכותה .היית מחנכת
כוללת במוסד החינוכי ושותפה לתחומים רבים ,כאלה שנגעו ישירות לצד הלימודי ,כריכוז עבודות -הגמר,
וכאלה שעסקו בנושאים חינוכיים רבים בביה"ס ובפנימייה.
לפני מספר שנים החלטת לפרוש מההוראה ,ומאז התרכזת בתחום הספרייה ובהשאלת הספרים.
הוותיקים שבינינו זוכרים בגעגוע את הרצאותיך בנושא האמנות שלוו חלק משיחי -החינוך.
הובלת ,לצד דליה וחנוך ,את שיפוץ הספרייה .ראית בהקמתה הזדמנות ואתגר ,ועיצבת אותה עם הרבה
אהבה וראייה אסתטית וייחודית .האכפתיות ,המעורבות ותרומתך הייחודית והמשכילה הפכו לאבן ראשה
בבית ספרנו.
חייך וקורות "שקמה" שזורים זה בזה ,ואנו בטוחים שתמשיכי להיות שותפה בהתפתחות בית הספר
כמוסד חינוכי ייחודי ,וכמתווה דרך ,אם בייעוץ ואם כבת-בית.
בהצלחה בכל אשר תפני ,באהבה ובהוקרה רבה!!
שושנה מירוצ'ניק ,בשם חבר עובדי "שקמה"
__________________________________________________________________________
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פרותיו של שינוי
חזון ומשאלת לב בדרך להגשמה,
לא נס ,לא חלום ולא מקרה -
הבנים חוזרים ,זו המציאות.
רוצים הם לחיות אתנו
כי כאן הם נולדו ,כי כאן הם גדלו,
כי כאן גרים הוריהם ,כי זה ביתם.
זה כל מה שרצינו ,על זה חלמנו.
ולמען להגשים זאת ,שינינו את אורחות החיים.
עבר עידן הדיבורים ,הגיע עידן המעשים.
הגיע הזמן לפתוח את היד ואת הלב
ולקבל את בננו בחזרה.
גם אם לא השלמנו את כל התקנונים,
גם אם לא כתבנו את כל החוקים,
גם אם אנחנו מרגישים קצת חשופים,
זהו הביטחון אותו אנחנו מחפשים.
הפנסיה הכספית חשובה
והיא תקיים אותנו לעת זקנה,
אך ה"פנסיה" האנושית בדמותה של בננו,
אשר באה ומתדפקת על דלתנו,
היא ההבטחה האמיתית להמשך קיומנו.
כתב :דוד שני
__________________________________________________________________________

מכתב תודה ופרידה מבית האורן
עוד פרידה קשה וכואבת ,שבתאי אהובנו שהה בביתכם כמעט שנתיים .בית הבריאות שימש לנו בית ,וכל
האנשים העובדים כמשפחה.
הרבה תודה אני חייבת לכם ,על הכנסת האורחים החמה בה זכיתי כשביליתי אתכם כל כך הרבה שעות
ביממה ,יום יום ,על הטיפול המסור ותשומת הלב האוהבת בהם זכה שבתאי.
קשה לבטא במילים עד כמה הבית שלכם העניק לי שקט ,ביטחון וגם שמחה.
הערבים בגינה המטופחת ,בה ישבנו יחד שעות עם חברי יד מרדכי ,קבלת הפנים האוהדת בכל פעם
שהגעתי לביקור .השיחות ,המוסיקה ,החגים ,ימי ההולדת והסיפורים המרתקים של הותיקים.
האור והנעימות ,הקישוטים ,הצמחים ובעיקר האנושיות  -ריגשו אותי כל יום מחדש.
אתם הכרתם את שבתאי השקט והפסיבי ,כך הוא היה בשנותיו האחרונות .אבל אנו זוכרים אותו אדם
פעיל ותורם ,העובד קשה ודואג לכל.
בימי השבעה ,אחרי מותו ,כיבדו אותנו בביקורם מאות אנשים ,משפחה וחברים מהזמנים ההם ,שסיפרו
לילדים ולנכדים על פעילותו ומסירותו בכל אשר עשה.
אחרי אהבה כל כך גדולה אני חשה אובדן .אתמסר למשפחה ,להיות קרובה לנכדים שלא יכולתי ללוות
אותם בהתפתחותם .תודה  -תודה לכולכם ,אני נפרדת מבית הבריאות ,ביתנו.
מאחלת לכולכם הרבה בריאות ושמחת חיים.
שלום ולהתראות ,יהודית ברטוב ,קיבוץ אור הנר
__________________________________________________________________________

הזמנה פתוחה לקהל הרחב
החברים מוזמנים לישיבת ועדת תכנון שתתקיים ביום ראשון ,3.8.08 ,בשעה  ,20.30במועדון לחבר

על סדר היום :שילוט לקיבוץ יד מרדכי
 בישיבה תוצג הצעת המעצב לשילוט חצר הקיבוץ – חומרים ,צבעים ,תוכן ומיקום השילוט.
 רכזי ענפים ופעילויות – מומלץ כי תגיעו לישיבה.
בברכה ולהתראות – שוקי רייזל – מרכז ועדת תכנון
__________________________________________________________________________
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לאחאי קורן
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לטיאנה סיגלמן
ברכות חמות
על סיום שנת שרות
מוצלחת .יישר כוח!
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

לאורן דגן
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לסבתא רבא אניה שטרנברג,
לסב הגאה שאול וולנסקי
ולהורים המאושרים אלה ודן
מזל טוב כפול! להולדת הנינות  -הנכדות  -הבנות
התאומות!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

כתובות בני הקיבוץ ופרטי ההתקשרות עימם
תזכורת לחברים :נשמח לקבל כתובות אי מייל ומספרי טלפון של הבנים ,בכדי ליצור מחדש ספר
כתובות הבנים )דואר ודוא"ל( לצורך משלוח דפי קשר ואינפורמציה על הנעשה בקיבוץ .ניתן להעביר
עדכונים לאופיר לבנה לאי מייל  mazkir@yadmor.co.ilאו לתא דואר מס' .91

קבלת 'דף מזכירות' בדואר רגיל
במטרה לחסוך בנייר )תרומה לתקציב הקהילה ולאיכות הסביבה( מוצע לחברים שלא מעוניינים
לקבל את 'דף המזכירות' בדואר הרגיל )אלא רק בדוא"ל( ,להירשם ברשימה על לוח המודעות בחדר
האוכל ,או לשלוח הודעת אי-מייל לאופיר לבנה .mazkir@yadmor.co.il

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
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