קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1141
22.10.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דיווחים ועדכונים

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

מן המטבח
ראשית :תודה!
תודה לכל אלה שנתנו לנו צ'אנס להוכיח את עצמנו ,תודה לכל אלה שהאמינו בענף ,תודה לכל אלה
ששמירת המקום חשובה להם ,שתמכו ועודדו ,וכמובן לכל אלה שנותנים הערות בונות והצעות לשיפור.
ענף המזון היום מורכב מחדר האוכל והקייטרינג.
חדר האוכל
חדר האוכל משרת את חברי הקיבוץ ,שכירים ,תושבים ,נערי "שקמה" ) 200-250מנות( ,ילדי "חופים" )300
מנות( ,קבוצות ,קבלנים ועוברי אורח "שגילו" את המקום.
בערב שישי הסועדים ברובם הם חברי הקבוץ ,בנים ואורחים ונמכרות בו כ 250-270 -מנות.
בשבתות נמכרות כ 70-100 -מנות.
חדר האוכל שלנו פעיל ומתפקד היטב ,מקבלים ביקורות מצוינות מהקבוצות ,דבר שמתבטא בביקורים
חוזרים .כמובן שתמיד יש מה לשפר ומשמח לקבל הערות והארות.
הקייטרינג
שמו של הקייטרינג שלנו" :ענף המזון יד-מרדכי" .החלטנו לשווק את עצמנו כמקום בסיסי ,שורשי ,קיבוצי,
ולנצל את השם הטוב שיש ליד מרדכי גם בתחומים אחרים.
אנחנו מסעידים היום את קיבוץ "ארז" ועוד  14מפעלים באשקלון ובשדרות ,סה"כ כ 600 -מנות ביום.
יחד עם הסעדת חדר האוכל שלנו אנו מבשלים מעל  1000מנות ביום.
האוכל משווק במשאית וברכב קטן .חלקו מחולק בחמגשיות ,אצל חלק מהלקוחות אנחנו מתפעלים את
חדרי האוכל.
אנחנו מוכרים אוכל חם וסנדביצ'ים לאירועים חיצוניים שונים ועבור אירועים בקיבוץ.
זו ההזדמנות להודיע שנשמח לכבד כל הזמנה בחדר האוכל או בכל מקום אחר.
תוכניות עתידיות
בחדר האוכל :להחליף את הכיסאות ולשפץ את הגג הדולף.
בקייטרינג :להגדיל את כמות הסועדים ולהמשיך להתמקצע בתפעול אירועים.
אז שתהיה לכולנו שנה טובה וטעימה!
שפרה שכטר ,בשם צוות ענף המזון
__________________________________________________________________________

תזכורת  -שדרוג מכשירי סלקום
בהמשך לחתימת ההסכם החדש עם סלקום:
בתאריכים  26/10ו 27/10 -יגיע צוות נייד של 'סלקום' להציג את כלל המכשירים הנמכרים
בסלקום.
תצוגת המכשירים תתקיים בחדר הישיבות של הקיבוץ )ליד המרכול( ,ניתן להגיע במועדים אלה:
 ביום שלישי ,26/10 ,בין השעות 14:30-17:30
 ביום רביעי ,27/10 ,בין השעות 15:30-18:30
שבת שלום ,יפעת הררי
__________________________________________________________________________
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שדרוג תשתיות החשמל יצא לדרך
פרויקט שדרוג הזנות החשמל לבתים נדרש על ידי רשות החשמל אשר ממונה על פיקוח
תשתיות החשמל בישראל .הרשות דורשת להביא את תשתיות החשמל בקיבוץ לדרישות
הקיימות מחברת החשמל המספקת את החשמל.
על מנת לאפשר לקיבוץ להמשיך למכור חשמל לצרכנים בתוך הקיבוץ אנחנו מחויבים לבצע שדרוג
בתשתיות החשמל אל הבתים ,המימון בסיוע משרד החקלאות.
בוצע תכנון מחודש של תשתיות כבלי החשמל באדמה תוך התחשבות בתוכנית הפרצלציה ,פוטנציאל
גידול הדירות וצריכת החשמל במגזר הפרטי.
קווי החשמל מתוכננים לעבור בשטחים הציבוריים ,כשהכניסות לבתים תהיינה בתוואי גבולות המגרשים,
משם יעלו על קיר הבית ,אל הגג ,ודרכו ללוח החשמל.
ארונות החשמל הצמודים לבתים יוחלפו בארונות חשמל חדשים אשר יותקנו בשטחים הציבוריים ולא
יהוו מטרד בשטח הפרטי של הדייר.
הזנת החשמל תהיה גדולה יותר לכל דירה על מנת לאפשר חיבור עומסים רבים יותר בו זמנית ,שלא יגרמו
מפלי מתח והפרעות באספקת החשמל לדירות.
במסגרת זו יוחלפו מוני החשמל הדירתיים הקיימים )המגבילים את האפשרות להגדלת חיבור החשמל
לדירה( במערכת מניה דיגיטלית מרכזית אשר תאפשר מניה לפי תעו"ז )תעריף לפי עונה ולפי שעות
היממה( .משמעות תעו"ז :בשעות קבועות ועמוסות התעריף יקר יותר ,בשעות פחות עמוסות התעריף זול
יותר ,כך שיהיה כדאי לנו להפעיל דוד מים חמים ,מדיח כלים ,מכונת כביסה או יבשן בשעות הלילה
הזולות.
פרויקט החשמל בא בעיתוי טוב לאחר בנית הממדים ובטרם תיקון המדרכות ושיקום הגינון ,לכך מתווסף
גם שדרוג תשתיות המים .לאחר מכן יותקנו מדרכות חדשות בהתחשב בתכנית הפרצלציה ובהמשך יותקנו
גם פנסי תאורה חדשים המוזנים דרך התשתית החדשה המבוצעת עתה.
שבת שלום
יואל שטיין
__________________________________________________________________________

לקראת סיום פרויקט ממדים שלב א'
אנו נמצאים בשלבי סיום פרויקט הממדים שלב א' .התחלנו בפרויקט שדרוג תשתיות המים
והחשמל .לאחר שאלה יסתיימו נוכל להשלים את בניית המדרכות ולשקם את הנוי.
חברים שנגרמו להם נזקים עקב בניית הממדים -
נא הגישו בכתב פירוט הנזקים ללימור לבנה ,עד יום ד' .27.10.10
בברכה,
שאול וולנסקי
__________________________________________________________________________

מזגנים וקולטי שמש
לחברים שלום,
חברים אשר חתמו על קבלת הממ"ד ומעוניינים ברכישת מזגן נא צרו איתי קשר.
כמו כן חברים שמעוניינים בקולט שמש מוזמנים ליצור איתי קשר.
בברכה,
לימור לבנה
__________________________________________________________________________
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חלוקת ערכות מגן
לחברים ולתושבים שלום
חלוקת ערכות מגן תתבצע בשבוע
הבא בימים ד'-ה' ,27-28/10 ,בשעות ,11:00-19:00
בחדר הכניסה המערבית של אולם ספורט
)חדר הקלפי הארצית(
מי שלא החזיר מסכות ישנות יוכל להחזירן כעת.
מי שלא החזיר/יחזיר מסכה ישנה לא יוכל לקבל
חדשה!
לפרטים נוספים ניתן לפנות אליי
בברכה ,עמי וולקוביץ

"שלישי כי טוב"  -מועדון החברים
ניפגש ביום ג' ,26.10.10 ,בשעה ,19.30
במועדון לחבר
נארח את דליה טל ,דיאטנית בי"ח ברזילי,
בהרצאה בנושא:
"תחליפי סוכר ,תחליפי מלח ,ומה שביניהם"
**מומלץ להביא משקפיים**
להתראות,
צוות המועדון

__________________________________________________________________________

לכל בית יד מרדכי שלום,
מכוורת יד מרדכי שטראוס שמחה להזמינכם לפסטיבל ימי המסיק
אשר יתקיים השנה זו בפעם הראשונה בדרום
הפסטיבל יתקיים במסגרת אירועי ימי ענף הזית המסורתיים המתקיימים בגליל ובגולן מזה  16שנה והוא
פרי יוזמה משותפת שלנו ושל המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,הרשות לפיתוח הגליל ,מועצת הצמחים  -ענף
הזית ,המשרד לפיתוח כלכלי ערבי ובשיתוף קק"ל ,ואנו שמחים לקחת בו חלק.
תקופת מסיק הזיתים ועצירת השמן הראשון של השנה היא תקופה חגיגית עבורנו.
המסיק הנוכחי צפוי להיות איכותי ופורה במיוחד ובחרנו לחגוג אותו עם קהל צרכני שמן הזית האיכותי
בישראל.
בפעילות נאפשר הצצה חווייתית לתהליך גידול הזיתים ויצור שמן זית כתית מעולה ונקיים מגוון פעילויות
במטרה להעלות את המודעות לשמן זית איכותי ,לסגולותיו ומגוון השימושים האפשריים בו.
יחד עם עמותת התיירות של האזור ,נחשוף גם את אזור הדרום כחבל ארץ חקלאי מוביל וייחודי לגידול
זיתים לשמן זית באיכות עליונה שאנחנו גאים להיות נציגו.

פסטיבל "ימי המסיק" של יד מרדכי יכלול מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה,
5/11/
 29/ו ה – 11/2010
29/10/
יתקיים בשני ימי שישי ,בתאריכים10/10 :
בין השעות 10:00 - 15:00
הכניסה חופשית לכל המשפחה!
מגוון הפעילויות:
• הפעלה מודרכת של בית בד.
• כבישה עצמית של זיתים ותיבולם.
• נטיעת עצי זית ננסיים בכלים אישיים.
• אפיית פיתות עם שמן זית והדרכות על עצי זית.
• גידול זיתים בשיטות מתקדמות בנגב.
• הכרות עם הקיבוץ והפתעות נוספות.
שימו לב :
הפעילות מתקיימת בשלושה מוקדים ,בקיבוץ ובסביבתו  -יש להגיע תחילה למפגש יד מרדכי ,שם
נקודת ההתחלה.
התחלה בנקודה זו הינה תנאי להשתתפות בפעילויות השונות.
בברכה,
צוות מכוורת יד מרדכי שטראוס
__________________________________________________________________________
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ביקור חניכי אורט מוסקבה ביד מרדכי
בשבוע שעבר ערכנו סמינר משותף לחניכי בית ספר שקמה עם קבוצת תלמידים מבית ספר אורט
מוסקבה ,בית הספר בו אני עובד.
מטרות הסמינר היו :מפגש עם חניכים ישראלים ,עיסוק בתכנים יהודים ,הכרת ואהבת הארץ ,חיזוק
הזהות היהודית ,הגברת המוטיבציה ללימודי עברית ,כאשר בסופו של דבר קיימת שאיפה להפוך את בתי
הספר לבתי ספר תאומים ,עם קשר הדדי שיימשך בעתיד הקרוב והרחוק.
החלטנו להתחיל מסמינר זה ולהחליט על ההמשך לאור התוצאות ,המסקנות והלקחים.
ההצלחה הייתה מעל המשוער ,החניכים חזרו מאד מרוצים ,התלהבו מכל דבר ובמיוחד מקבלת הפנים
הלבבית בכל מקום ,מהפתיחות והנכונות מצד כל הגורמים לתת ,לעזור ולשתף פעולה.
אציין במיוחד את הנהלת בית ספר שקמה; שושנה מירוצ'ניק ,עופרה הלפרין ושולה קלרק ,שכמחנכת
הקבוצה המקבילה עשתה מעל ומעבר לאירוח המוצלח.
המשפחות המארחות ,אשר פתחו את הבית ,את השולחן ואת הלב למשך  4ימים ,היו סיפור הצלחה
מדהים ,האירוח היה בכל האזור אצל משפחות חניכי כיתה י' )חבל שמיד מרדכי הייתה רק משפחה אחת –
זיו ומוישל'ה הררי(.
עוד שיתפו איתנו פעולה יפה מאד :מטבח יד מרדכי ,ענף הרכב ,ענף התיירות  -ממנו קיבלנו סיורים
והסברים בהתנדבות על ידי לינדה כשר ,אילן מאירי ,ענת רייס וורד בר סמך )החניכים גילו עניין רב
באתרים אלה( ,מיקי קציר בהשאלת ציוד לטיול ,וצוות הפרדס )הם עדיין לא יודעים( על הסצומות
שהחברה כל כך אהבו.
בקיצור ,החניכים יצאו מכאן בהרגשה נהדרת ,חלקם אף לא רצו לחזור הביתה ,אלא להישאר בארץ
ובקיבוץ.
נעים וטוב לדעת ולהרגיש שגם בעידן הקבוץ המשתנה אנו יכולים להתעלות ולהיות חברה חמה שכזאת.
תודה לכולם ובתקווה שניצוץ זה יישאר מנת חלקנו.
גרשון אשחר
__________________________________________________________________________

עדכון מחברת הנעורים "שקמה"
לחברים ולתושבים שלום
ברצוני לשתף אתכם במה שעובר על מוסד שקמה במהלך החודשיים האחרונים.
תחילת השנה הייתה לא פשוטה ומאתגרת לחניכים ולצוות החינוכי כאחד .למשך תקופה מסוימת
התקיימה הפעילות החברתית בכרמיה עד אשר סיימו לבנות את המדרכות החדשות במתחם שקמה וניתן
היה לשוב ולתפקד כרגיל.
יש לציין שדבר זה לא מנע מאיתנו להמשיך בפעילות הרגילה שכללה חגים ,ימי שישי ופעילויות באמצע
השבוע.
הצוות כיום מונה  4מחנכים :גולן טל  -יד מרדכי ,דמיאן האס -כרמיה ,מתן הופמן -מפלסים ושחר ביליס -
זיקים .יחד עם הצוות נמנים גם אלון לוי – זיקים ,הרכז החברתי ,ו 2 -מרכזות קן ,ענת ואלה ממעלה
הבשור.
חשוב לציין כי המערכת מתפקדת מצוין ומונה כעת כ 110 -חניכים משכבות ז'-י"ב.
חשוב שנדע לשמור ,היום ולאורך זמן ,על מערכת החינוך הבלתי פורמאלי הנותנת לילדנו משהו מעבר
למסכים )הטלוויזיה והמחשב( ומקנה להן יכולות חברתיות המאפשרות להם ליהנות אחד מרעהו באופן
מבוקר ונעים .בנוסף המערכת נותנת לנערים כלים והתנסויות לחיים :אחריות ,בגרות ,אהבות ,אכזבות
ולמידה להוציא יש מאין.
אשמח לראותכם ,כהורים וכעוברי אורח ,ניגשים מידי פעם לפעילויות על מנת להיווכח כי העולם שאתם
חוויתם במוסד החינוכי לא השתנה בהרבה אלא רק השתבח עם השנים.
בשם הצוות החינוכי -פז רייזל
חברת הנעורים "שקמה"
__________________________________________________________________________
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אבלים ומשתתפים בצערם של
לאה ,ירון ואסנת ,יניב ,יוגב והמשפחה הרחבה
עם פטירתו של חברנו היקר
עמרם צרפתי ז"ל
נולד במרוקו 24.11.1937
נפטר ביד מרדכי 15.10.2010
יהי זכרו ברוך!
חברי יד מרדכי

__________________________________________________________________________

תחנות בחייו של עמרם
עמרם נולד במוגדור בשנת .1937
בגיל  7התייתם מאימו ובגיל  13עלה לישראל במסגרת עליית הנוער ,ונשלח ליד מרדכי.
המחנך שלו ביד מרדכי היה מרדכי מבורך והמטפלת – חדווה אתר ז"ל.
עם סיום לימודיו בקיבוץ קיבל מלגה של הסוכנות ונשלח ללמוד בבית ספר לגננות ושתלנות בפתח
תקווה .בתום לימודיו התגייס לנח"ל מוצנח.
לאחר השרות הצבאי נבחר לשמש כשליח במרוקו מטעם המוסד ,במסגרת מבצע "יכין".
בין השנים  1961ל 1963-שהה במרוקו תחת זהות בדויה וארגן במחתרת משפחות יהודיות לעלייה ארצה.
בנובמבר  1963חזר עמרם לקיבוץ כשבאמתחתו מאות שקופיות צבעוניות שצילם באירופה ובמרוקו.
הוא גם הביא איתו מסרטה קטנה של  8וחצי מילימטר ובאמצעותה תיעד את כל אירועי הקיבוץ :הופעות
החברים הוותיקים בפורים ,אירועי יום הילד ,טיולי ט"ו בשבט ,הכנות בתי הילדים לקראת החורף והצגות
שהופקו בקיבוץ.
וגם סרט מקצועי ארוך של  16מילימטר על מוזיאון יד מרדכי ותכולתו.
בדצמבר  1964נשא את לאה לאישה.
זמן קצר לאחר מכן נשלח על ידי משרד החקלאות להולנד ולצרפת להשתלמות בנושא חממות לגידול
ורדים.
בחזרתו לקיבוץ הקים את חממות הורדים הראשונות באזורינו ושימש כמדריך למגדלים האחרים באזור.
את הורדים הוביל בעצמו לנתב"ג בשעות הערב ,משם הם שווקו לאירופה במסגרת אגרסקו.
בשנת  1971נבחר עמרם על ידי ההנהגה העליונה של השומר הצעיר להיות שליח תנועתי בבלגיה .שם ריכז
את הקינים של בריסל ,אנטוורפן וליא'ז .חניכיו מאותם ימים נמצאים בקיבוץ רבדים ובמקומות שונים
בארץ.
בשובו לקיבוץ בשנת  1974קיבל על עצמו לנהל את האולפן לעולים חדשים ,ובשנת  1976החל לעבוד
במחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי כאדריכל נוף.
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במסגרת עבודתו תכנן שכונות חדשות בקיבוצים ,בתי ספר ,אולמות ספורט ,מגרשי ספורט ובריכות שחייה
בכל רחבי הארץ.
עם התפרקות המחלקה הטכנית עבר עמרם למשרד 'א"ב מתכננים -שלוחת הדרום' ובין היתר תכנן ביד
מרדכי את שכונת נווה שקמה ואת הטיילת המערבית הקושרת את השחזור עם המוזיאון.
לאחרונה עסק בשיקום הנוי בקיבוצי עוטף עזה בהם הוקמו ממ"דים.
בתכנון זה עסק עד עצם הימים האחרונים לחייו.

יהי זכרו ברוך!
----------------------------------------------

עמרם – דברי לזכרו
קטונתי מלסכם ולתאר את פועלו המקצועי של עמרם.
את רוב שנות עבודתו בתכנון נוף עשה עמרם במחלקה הטכנית של הקבוץ הארצי ,שנים רבות לפני
שהכרנו .לפני  15שנה הצטלבו דרכינו עם מיזוג המחלקה לתכנון של התק"ם והמחלקה הטכנית.
שמות המשרדים נשמעים מאוד רציניים וממוסדים ,אך מעבר לתארים ,חברו לעבודה משותפת מתכננים
אשר היה להם תחום עיסוק משותף :תכנון החצר הקיבוצית על כל תחומיה ותהפוכותיה.
עפ"י שיטת עבודתו היה עמרם זאב תכנון בודד ,צוות תכנון של אדם אחד אשר עשה בעצמו את כל
שרשרת התכנון ,מהשיווק ,דרך התכנון העקרוני ועד פרטי הפרטים של העבודה ההנדסית הממוחשבת.
מתכננים מעטים מבני דורו של עמרם הצליחו לשרוד בשלום את מהפכת המחשוב אשר שטפה את העולם
כולו ,רבים מהם זזו הצידה ופינו את הדרך לדור הצעיר.
עמרם ,שהתחיל את דרכו המקצועית בעולם של ניירות ,צבעים וכלי שרטוט ,לא וויתר והצליח להישאר
מעודכן בעולם תזזיתי ,ממחושב ואינטרנטי.
מעבר לכל הטכנולוגיה המתחדשת היה אצל עמרם בסיס מקצועי רחב ובעיקר אהבה גדולה לתחום
עיסוקו :לצומח ,לסביבה המטופחת ,לרעיון העיצובי ,לחידוש או לקריצה התכנונית.
עמרם ייצג בעיניי תרבות אירופאית וצרפתית ,שם הוא קבל את חינוכו ושם עמד על דעתו המקצועית.
מדי פעם הוא היה חוזר אל שדה התלתן בצרפת ושב אלינו עמוס חוויות ומבושם מהישגי התרבות
המערבית ,מהנוף ומעולם הקולנוע שאהב במיוחד.
איש העולם הגדול ,פרנקופיל מצד אחד ,ישראלי וקיבוצניק מהצד השני ,שילוב כמעט בלתי אפשרי
שנעשה בצניעות ,בשקט וללא התנשאות.
עברתי על רשימת עבודותיו ולקוחותיו כדי להיזכר בדרכו המקצועית הארוכה .מצאתי מאות עבודות של
תכנון שכונות מגורים בקבוצים ,מבני ציבור ,מגרשי ספורט ובריכות שחיה ,אתרי זיכרון ובתי עלמין,
ביניהם גם את בין העלמין בו נטמן .בשנים האחרונות התמחה עמרם בתכנונו מחדש של הגן הקיבוצי תוך
ניסיון להקטין את צריכת המים ולהציל את הירוק האופייני לחצר הקיבוצית ,בישראל המתייבשת.
עמרם ,הסביבה היפה והמוקפדת שתכננת לנו ,תישאר איתנו עוד שנים רבות.
בשם שותפיך למשרד ולעבודה
אדר' יורם בר סיני
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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