קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1099
18.9.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אירועי ראש השנה *דו"ח מישיבת ההנהלה הכלכלית *דיווחים ועדכונים

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

ראש השנה – אירועי החג
יום שישי 18.9.09
-19:00
-20:30
-21:00
עצמכם

ארוחת חג בליווי הרמת כוסית ותפוח בדבש.
קפה ועוגה במרכז הכנסים ) -פאב(.
ערב שירה בציבור בהנחיית צוות נגנים וזמרים צעירים ,בירה ויין חופשי ,בואו ושמחו את
ואת אורחיכם.

יום שבת 19.9.09
17:0017:00-19:00
'בעשר אצבעות' )גבי ודינה( מזמין את הציבור ליהנות מתערוכה  +קפה ועוגה.

יום ראשון 20.9.09
7:30
צעדה מסורתית לגוף ולנפש בהדרכתם של פמי והלל שיפמן.
ההתכנסות במכרז הכנסים .הצעדה תעבור באזור הקיבוץ ומיועדת לכלל האוכלוסייה מגיל .4-100
כל אחד מביא מיציר כפיו לארוחת הבוקר שתתקיים לאחר מכן.

הציבור מוזמן ליהנות משלל אירועי החג ולפתוח את השנה בזמר והנאה מרובה.
להתראות ,צוות החג
------------------------------------------------------------

ברכת חג לראש השנה
ראש השנה הוא חג משאלות הלב!
חג שבו נייחל ובו נבקש שתחל שנה וברכותיה.
שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה ,מתוקה כדבש.
שתבוא שנתנו שלום וימינו חיים!
שיישאו עצינו פריים ושדותינו ירוו מים.
שיהמה ביתנו אדם ,ויהא צעדנו איתן.
יש חגים לצחוק ,ויש חגים לגבורה,
יש חגים לחרות ויש חגים לתורה.
ראש השנה הוא חג התקווה ,חג התקווה הנצחית.
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יצור מוזר ונפלא הוא האדם .בין מכות ואכזבות,
בין נחלי כשלון וגלים של שנאה ,מנווט הוא את ספינת התקווה.
בעולם שבו כוכבים נולדים וכבים ללא התחלה וסוף -
חסרי חיים וחסרי משמעות ,מוצא האדם שיווי משקל
על פני תהומות.
כל שנה הוא מאמין ,מקווה לטוב,
והופך את חייו לנס של משמעות ושמחה.
תמה שנה והייתה לעבר.
כמו נטבעת טבעת נוספת באילן הקיבוץ על שמחותיו ועיצבונו.
היום הזה נולדה שנה חדשה.
האוויר נמלא משק כנפי תקווה לשנת שלום ,תנופה והתחדשות.
בין עצב ואושר ,בין אבל לשמחה.
נוסיף ונייחל כי תכלה שנה וקללותיה,
תחל שנה וברכותיה!

אמן!
באדיבות נעמי ציון ,מתוך אתר האינטרנט "שיטים" – מכון החגים הקיבוצי.
_________________________________________________________________________

עדכון בנושא שערי חופים
לחברים שלום,
החוק מחייב את כל בתי הספר בארץ להיות מגודרים ,כאשר בשעות הלימודים על שערי בית הספר להיות
סגורים ונעולים.
לאחרונה בוצעו ביקורות בבית הספר "חופים" ,בעקבותיהן הועלתה דרישה חד משמעית לנעול את שערי
בית הספר בכל שעות הלימודים.
עד כה נמנע הדבר כדי לאפשר מעבר חופשי מחדר האוכל לאזור הספרייה ,המכבסה ,הקומונה ,המתפרה
ועוד.
עקב דרישת משרד החינוך וגורמי הביטחון לנעול את השערים במהלך יום הלימודים ,ולאחר שיחה עם
עובדות המתפרה ,הקומונה ,הספרייה והמכבסה ,הוחלט לנעול את השערים בשעה  08.15בבוקר .ידוע כי
ברוב המקרים העובדות המסורות מגיעות לעבודה לפני שעה זו.
יחד עם זאת ,בין השעות  11.00-11.30ייפתחו השערים לתנועה חופשית ,זוהי מסגרת הזמן בה עובדות
רבות מסיימות עבודתן ונעות לכיוון חדר האוכל.
בנוסף יחולקו לעובדות מפתחות למנעולי השערים ,כך שאם מי מהן ,מסיבה כזו או אחרת ,תבקש לעבור
בשביל המרכזי של חופים בשעות בהן השערים נעולים -היא תוכל לעשות זאת.
היות ומדובר בשנת הלימודים האחרונה של בית הספר "חופים" במיקומו הנוכחי נמנעת כעת השקעת
כספים רבים בשערים חשמליים וכד'.
בסיום כל יום לימודים ייפתחו השערים עד למחרת בבוקר.
על אף שאנו מודעים לאי הנוחות שבדבר עלינו לגלות הבנה לדרישה הלגיטימית והחוקית שנועדה להגן
על ילדי בית הספר .נא קבלו זאת בהבנה.
•

הנוהל הנוכחי הועבר לעיון חברי המזכירות בליווי הסבר מתאים וכן אושר על ידם.

•

תודה לעובדות ענף הבגד על גילוי ההבנה והקואופרטיביות!!

בברכה
ניצה רינת – רווחה
עמי וולקוביץ – ו .ביטחון
_________________________________________________________________________
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מתוך פרוטוקול הנהלה כלכלית 13/08/09
נוכחים :שי ציון ,צביה סגל  ,מאירי פרל ,אופיר לבנה ,צבי מירב  ,יריב קלרמן ,שפרה שכטר ,ישראל מידן,
מוטי ברנדס ,שמעון כורם ,גלעד בארי ,דודי דורון.

נושאים לדיון:
 .1דוח חצי שנתי של המשק
על אף עונתיות של חלק מהתאגידים הביצוע דומה לתוכנית .הפרדס ,יד חיל והמוסך הציגו תוצאות
טובות יותר מהתוכנית.

 .2הסכם חכירה לדורות
הסכמי החכירה של יד מרדכי עם מינהל מקרקעי ישראל מתחדשים כל  3שנים ,מה שמעמיד באור בעייתי
את הזכות הקניינית של הקיבוץ ,הסכם חכירה לדורות לא נחתם בגלל הדילמה הקיימת ביד מרדכי האם
נכון לחתום עם המנהל לפני מיצוי בחינת גודל הנחלה המקסימאלי ליד מרדכי ,שכיום עומד על  40דונם
לנחלה )לפי  150נחלות בתקן( .לאחר דיונים רבים עם אנשי מקצוע בתחום ,חוות הדעת הינה שאין לעכב
את החתימה על חוזה החכירה ,במקביל ואף לאחר החתימה ,יש לפעול להגדלת תקן הנחלות או גודל
המשבצת .הדיון טרם הסתיים ,לפי בקשת ההנהלה יצטרף לדיון הבא עו"ד חגי שבתאי המייעץ לקיבוץ
בתחום הקרקעות.

 .3קרלו כהן – סיום עבודה במטע
לאחר שנים רבות ומסירות אין קץ –ביקש קרלו כהן לסיים עבודתו במטע הקיבוץ .האחריות למטע
האבוקדו הועברה לגד"ש.
לקרלו – מצדיעים ומודים לך על פעילותך רבת השנים במטע ,ומאחלים לך בהצלחה בעיסוקיך הבאים.
לגד"ש – בהצלחה בניהול המטע!

 .4בסיס משמר הגבול
מינהל מקרקעי ישראל אינו מאשר למשטרה לחתום על חידוש הסכם ההרשאה עם הקיבוץ .הסיבות
מעורפלות ,זאת על אף מספר רב של פניות הקיבוץ גם למינהל וגם למשטרה .אי חידוש ההסכם מול
הבסיס יוצר חוב משמעותי .הוחלט להוציא צו פינוי למג"ב ודרישה מיידית לתשלום החוב.

 .5שמאות פיתוח הצומת
א .לאחר אין ספור פניות החל מינהל מקרקעי ישראל לבצע את השמאות הנכספת לשטח המסחרי העומד
לקום מצפון למפגש הקיים )פרויקט פיתוח הצומת(.
ב .דווח להנהלה על הכוונה להקים צוות לפיתוח הצומת.
רשם :דודי דורון
__________________________________________________________________________

בריכת שחיה  -לקראת סיום העונה
לידיעת המתרחצים והשוחים
• בריכת השחייה תפעל העונה עד יום שבת  10.9.09ולאחר מכן תיסגר.
• עקב המעבר המיועד לשעון חורף ,החל מתאריך  ,29.9.09מתעדכנות שעות פתיחת
הבריכה ,ובפועל היא תהיה פתוחה בין השעות .14.00-18.00
• שעות פתיחה יום כיפור
• ערב יום כיפור ,27.9.09 ,הבריכה תהיה פתוחה בשעות .13.00-17.00
• ביום כיפור ,28.9.09 ,הבריכה תהיה סגורה.
נמסר על ידי יריב קלרמן
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פשוט וקל !012 mobile
שרות  012mobileמאפשר לך לחייג מהמכשיר הסלולארי שלך מכל מקום בעולם
בצורה הפשוטה והנוחה ביותר – כאילו אתה מחייג לארץ.
באפשרותך להשתמש בכרטיס ה– simשל  012 mobileעם המכשיר הסלולארי שלך )מותנה בכך
שהמכשיר שלך פתוח לכרטיס  simזר(.
לקוחות או עמיתים אשר יחייגו אליך בעת שהותך בחו"ל יוכלו לעשות זאת על ידי חיוג למספר הטלפון
הייחודי שלך ב –  012 mobileאו למספר הטלפון הסלולארי הרגיל שלך )זאת במידה וביצעת "עקוב
אחריי" מהמכשיר/כרטיס  simשלך אל הכרטיס  simשל (.012 mobile

הכרטיסים ניתנים להשאלה אצל יפעת הררי.
להלן הוראות חיוג:
חיוג מחו"ל
•
•
•
•

כל מספר טלפון יש לחייג באופן הזהה לחיוג מישראל:
במידה שהשיחה היא לישראל :יש לחייג את המספר עם קידומת אזורית בלבד ) 09 ,052 ,03וכו'( ללא
 +972לפני הקידומת האזורית .לדוגמא03-9272111 :
במידה שהשיחה היא לחו"ל )או שיחה מקומית( יש לחייג את קידומת המדינה ) 1 ,44 ,33וכו'( ללא 00
לפני הקידומת הבינלאומית .לאחר מכן יש להקיש את אזור החיוג ואת מספר הטלפון .לדוגמא1-212- :
.5551212
לאחר חיוג מספר היעד המבוקש יש להמתין לצלצול חוזר .יש לענות ולחכות לקישור השיחה ליעד
המבוקש.

קבלת שיחה נכנסת
•
•

יש לענות לשיחה כרגיל.
באפשרותך להפעיל שרות זיהוי שיחות .בשרות זה הנך מקבל הכרזה קולית עם מספר הטלפון של
המתקשר ,כך שבאפשרותך לדחות את קבלת השיחה .להפעלת שרות זה עליך ליצור קשר עם מוקד
שרות הלקוחות.

משיכת הודעות מהתא הקולי
•
•

חייג  *151על מנת להיכנס לתא הקולי.
ניתן לשמוע הודעות קוליות ,ללא תשלום ,גם דרך אתר  012Mobileבכתובת
 ,www.012Mobile.comעל ידי הקשת  IDו PASSWORD -שניתנו לך על ידי איש הקשר בחברה.

משלוח וקבלת הודעת טקסט )(SMS
•
•

במשלוח הודעות טקסט לטלפונים בישראל יש להשתמש בקידומת הבינלאומית .+972
ניתן לשלוח הודעות טקסט לכל מנויי ) GSMלאורנג' לדוגמא יש להקיש  .(+972-54-xxxxxxxאין
אפשרות לבצע הפניית הודעות.

•
•
•

את הכרטיס ניתן לקבל אצל יפעת הררי.
דמי השאלה .₪ 10

נמסר על ידי אלון דגן
__________________________________________________________________________

שמירה על ניקיון רכבי הקהילה
למשתמשים ברכבי הקהילה שלום,
לאחרונה התרבו מקרים בהם חברים ובנים מחזירים לסידור הרכב רכבים מלוכלכים עד כדי מטונפים
)הכוונה ללכלוך בפנים הרכב :שקיות ,עיתונים ,שאריות אוכל ומזון ,אשפה מסוגים שונים וכיו"ב(.

בסיום הנסיעה פנו מהרכב לכלוך ואשפה והחזירו אותו נקי!!
עוד ברצוני להזכיר לחברים ולבנים כי:
•
•
•

העישון ברכבי הקהילה – אסור!
הכנסת כלבים לרכבי הקהילה – אסורה!
בסיום כל נסיעה יש להחזיר את הרכב מתודלק עם מיכל דלק מלא!

צי הרכב הוא שלנו .אנא שמרו עליו!!
חג שמח ונסיעה בטוחה ,משה הקל
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חג שמח ויפה
מי שעדיין לא ראה ,חייב לגשת ולהתרשם מיצירת כפיו הנפלאה של טל מן,
המוצבת ליד שער הכניסה לקיבוץ .ממש חגיגה לעיניים.
ניצח על הפרויקט עידו מן ,הביצוע של טל מן.
תודה לכם מכווווווווווולללללללללללם !!
מיקי קציר

__________________________________________________________________________

אבלים ומשתתפים בצערן של
המשפחות ראובני וגרטנר
עם פטירתו של חברנו היקר

יושקה ראובני

ז"ל

נולד באורוגוואי 18.4.1932
נפטר ביד מרדכי 16.9.2009
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________

לסבתא נושקה ,לדפנה מורדיש ,לאיתן מורדיש
ולכל המשפחה הרחבה
ברכות לבביות
ומזל טוב!

לנישואי נעם עם בח"ל חן
לנעם וחן – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ובית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום ושנה טובה לכל בית יד מרדכי !
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