קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1125
28.5.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 17.5.10
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1חובות חברים – דיון ועדכון שוטף לגבי התקדמות הטיפול בנושא
א .רקע
בהמשך להחלטות הקיבוץ טרום השינוי ולהחלטות דומות שהתקבלו בתוכנית השינוי ,העוסקות בנושא
חובות חברים ,ממשיכה המזכירות לקדם את הטיפול בנושא חובות חברים וקרנות השתלמות שנצברו
לחברים עד לשינוי.
כנגזרת מההחלטות ,הסדרת הנושא כוללת גם קיזוז מענקי בגין הורים מחברים שיש להם ,או לבית האב
שלהם ,חוב כלפי הקיבוץ.
בישיבת המזכירות הנוכחית אירחה המזכירות את יוסי ישראל ודורון ארמי ,רואי חשבון ממשרד ,BDO
במטרה לקבל מהם דיווח על התקדמות הטיפול בנושא.
)משרד רו"ח  BDOגויס למשימה באמצעות החלטת מזכירות שהדגישה את החשיבות לקיום תהליך
אובייקטיבי הדדי של בירור חוב החבר מול הקיבוץ )ד.מ.(21.11.08 ,1060 .

ב .להלן הדיווח של יוסי ודורון  -כפי שנמסר והוצג לחברי המזכירות בישיבה הנוכחית:
 17מאי2010 ,
לכבוד
מזכירות קיבוץ יד מרדכי
הנדון :עדכון בנושא טיפול מול חברי הקיבוץ בנושא חובות חברים וקרנות ההשתלמות
הקדמה
משרדנו מלווה מספר קיבוצים בתהליכי הסדרה של קרנות השתלמות של חברי קיבוץ מטרום תקופת
השינוי ,לרבות חברי קיבוץ יד-מרדכי .ראוי לציון כי קיבוץ יד מרדכי בחר בדרך של דרישת מלוא הכספים
בגין קרן השתלמות ,למיטב ידיעתנו זוהי הדרך אשר מיישמת את רוח התקנון ככתבו וכלשונו .יחד עם
זאת ,תהליך אכיפת החלטות מוסדות הקיבוץ בהתאם להחלטה דורש תהליך הידברות ארוך ומורכב ,אשר
לצערנו לעיתים אף יוצא מהטריבונל הקיבוצי אל מוסד בוררות של התנועה הקיבוצית ,ואף לעיתים לבתי
משפט.
בנובמבר  2008הסמיכה אותנו מזכירות קיבוץ יד מרדכי לפעול בנושא .צוות ממשרד רואה חשבון ,BDO
בראשותו של רו"ח שותף ,מלווה את כל התהליך ,אשר מטרתו הסופית היא להגיע להסדר עם כל חברי
הקיבוץ שיש להם חוב כלפי הקיבוץ בנושא קרן השתלמות וחובות שנצברו לחברים בשוטף.
שיטות העבודה
שלב א' – איסוף המידע ) -הסתיים(:
 .1איסוף כל תלושי השכר של עובדי החוץ ,החל מתחילת עבודתם בחוץ ,לרבות טופס .106
 .2בדיקה של כל התנאים הסוציאליים אשר הוענקו לחבר ברמה חודשית.
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 .3הקלדת הנתונים לתוך קבצי אקסל לכל עובד חוץ ,לכל קרן בנפרד.
 .4שאיבת נתוני התשואה ברמה חודשית לכל קרן ושילובם בנתוני ההפקדה.
 .5חישוב היתרה המשוערכת נכון ליום השינוי.
בכל שלבי העבודה הנ"ל מתבצעת השוואה בין היתרה בפועל לבין היתרה המחושבת .כל הפרש בין
היתרות נבדק ,במידה וקיים חוסר התאמה נבדקת הסיבה לכך.
שלב ב'  -הדיאלוג:
בשלב זה מתבצע דיאלוג מול כל תא משפחתי )ולא מול החבר הבודד( ,וזאת מתוך החלטת השינוי של יד
מרדכי והראיה הכוללת שהסדרת הנושא אינה ברמת עובד חוץ-חבר ,אלא חייבת להיות מוסדרת ברמה
המשפחתית:
 .1זימון המשפחה לפגישה אישית עם נציגי משרדנו.
 .2הסבר התהליך והצגת הממצאים למשפחה.
 .3בניית מערך הסכמות מול בית האב.
 .4גישתנו מתבססת על בניית אמון הדדי בין המשפחה לבין נציגי המשרד.
 .5בסיומו של תהליך מקבלת המשפחה לידיה חוות דעת חתומה על ידי רו"ח )שותף ב ,(BDO-אשר
מסכמת את ההסכמות שגובשו.

תוצאות בדיקת הנתונים ומתן והסיכומים עם החברים:
מאז תחילת הטיפול ועד לתאריך  16.5.10הגיע המשרד בשיתוף עם הקיבוץ לתוצאות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

סה"כ חוב חברים בגין קרנות השתלמות עד ליום השינוי ) (28/2/2008עומד על כ 5.8 -מיליון .₪
מספר חברים שיש להם חוב בקרן ההשתלמות הוא  50משפחות ) 73חברים(.
בוצע סיבוב ראשון של פגישות עם כל חברי הקיבוץ ,אשר יש להם חוב קרן השתלמות ,למעט עובדי
הוראה איתם נתחיל להיפגש בהמשך.
למעלה מ 40 -משפחות קיבלו חו"ד חלקה ללא חוב  -זאת בהמשך לדרישת הקיבוץ לבדיקת כל
החברים לטובת הסרת ספק לעניין חוב בקרנות השתלמות.
יש לציין שכבר בשלבים הראשונים גילינו שיתוף פעולה טוב מאוד מצידן של המשפחות והנהלת
הקיבוץ ,סך הכול נתקלנו בסירוב בודד אחד לפגישה.
לאחר סיבוב ראשון וביצוע הערכת מצב במשותף עם הנהלת הקיבוץ ,גובשה רשימת פגישות לסיבוב
השני.
בסיבוב השני פגש הצוות כ 34 -משפחות ,והחל עימם את תהליך ההידברות .סכום החוב של
המשפחות הנ"ל עומד על כ 1.8-מיליון .₪
מתוך  34המשפחות הנ"ל  18משפחות חתמו על מסמך הסדר חוב .המשמעות הינה הסדר על כ600 -
אש"ח מתוך כספי קרן השתלמות שנצברו אצל חברים לפני השינוי.
מתוך  34המשפחות הנ"ל ,עם  16משפחות נוספות מתקיים דיאלוג מתקדם אשר כולל התאמת יתרות,
ולהערכתנו רובן יחתמו בקרוב על מסמך הסדר חוב .סכום החוב של המשפחות הנ"ל עומד על כ1.25 -
מיליון .₪
המשרד ,במשותף עם היועץ המשפטי של הקיבוץ והנהלת הקיבוץ ,מגבשים מתווה לטיפול בחובות
של עובדי חוץ של משרד החינוך.
הצוות ממשיך את עבודתו ,תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם נציגי הקיבוץ ,לקראת המעבר אל שלב
הדיונים עם המשפחות בהן יש עובד/י חוץ של משרד החינוך.
בברכה ,זיו האפט  -רואי חשבון

ג .סיכום הדיון




יוסי ודורון הדגישו שוב כי מרבית החברים איתם נפגשו גילו גישה חיובית מאד כלפי התהליך תוך
מחויבות לקחת בו חלק עד הסדרת חובם לקיבוץ.
חברי המזכירות בירכו על ההתקדמות החיובית בטיפול בנושא והדגישו את הצורך להמשיך
ולשמור על דרך הפעולה הנוכחית ,המבוססת על דיאלוג סובלני בין נציגי המשרד לבין החברים.
המזכירות תידרש לדיון נוסף בנושא על מנת לקבוע את המתווה לטיפול בחובות של בתי אב בהם
עובדי חוץ של משרד החינוך.
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 .2דיון בנושא קשרי מכוורת יד מרדכי-שטראוס בע"מ וקהילת יד מרדכי
השתתף בדיון :ניצן ישראלי.
א .רקע:
בהמשך ליוזמת מכוורת יד מרדכי שטראוס התקיימו בחודשים האחרונים דיונים בין נציגי הנהלת החברה
לבין נציגי הנהלת יד מרדכי במטרה לברר ולבחון את מהות ופוטנציאל הקשר בין החברה לבין קהילת
החברים.
הרקע לדיון טמון בהנחת עבודה משותפת שלניהול איכותי של הקשר מכוורת-קהילה תרומה חיובית
וכפולה :הן בהיבט חברי יד מרדכי והן בהיבט חיזוק מותג המכוורת.

ב .עיקרי הדיון:












קיימת תחושה הדדית ורצון משותף להגברת האינטראקציה בין החברה לחברים בקהילה ,תוך
שאיפה למיצוי הפוטנציאל בנושא.
למכוורת ולקהילה אחריות משותפת לתחזוק חוסנו של המותג העסקי )"יד מרדכי"( ,בפועל מדובר
על שימור הזיקה ועל ניהול קשר איכותי בין החברה לקהילה.
עסקים אינם רק פעילויות כלכליות גרידא ,אלא גם קיום קשר בין אנשים ויצירת חוויות אנושיות
משותפות.
לאורך שנים מהווה המכוורת את אחת מספינות הדגל שלנו .על מנת לשמור על המכוורת כמקור
גאווה חשוב לקהילה ולקיבוץ:
 יש לטפח את המודעות וההיכרות של החברים עם הנעשה במכוורת. יש לחזק את תחושת "הבית" והשייכות של החברים עם המכוורת המשותפת לקיבוץולשטראוס.
בהמשך לסעיף הקודם וכהשלמה לו :יש לשמור על עיקרון ההדדיות בשימור הקשר בין החברה
לקהילה .בנושא זה ראוי לציין כי מכוורת יד מרדכי-שטראוס מקפידה בעקביות להכיר לכל
עובדיה ומנהליה ,ואף לרבים מעובדי וממנהלי שטראוס ישראל ,את הקיבוץ על מורשתו ,תרבותו
ומרחביו .ניצן ביקש לנצל ההזדמנות ולהודות לרותי רייכל ,ורד בר-סמך ושוקי רייזל על ההדרכות
המרתקות ועל תרומתם בנושא.
יש לשמור על נקודות החיבור הקיימות ולשפרן ככל הניתן ,לדוגמא השאיפה לגיוס הון אנושי
למכוורת מקרב חברי ובני הקיבוץ.
הוצע לאתר ולבחון נקודות חיבור נוספות וחדשות בין המכוורת לבין הקהילה ,לדוגמא:
 בחינת יצירת פרויקט תעסוקתי משותף למכוורת ולקהילה. בחינת יצירת קשר בין המכוורת לבין בתי הספר ,בכל הקשור לתרומה הדדית ביניהם ,הןבתחום החברתי והן בתחום המחקר והלימוד.
נקודה נוספת שעלתה ,הקשורה גם לצד העסקי אך גם לצד הקהילתי-ציבורי ,הינה החשיבות של
מציאת נוסחה מנצחת להצגת המכוורת מתוך הקיבוץ כלפי חוץ ,קרי קיום מרכז מבקרים של
מכוורת שטראוס בנושאי מוצרי המכוורת ותהליכי ייצורם )שיכול שיהיה מבוסס על פעילות בית
הדבש והדבורה( .בהקשר זה ציין ניצן כי הנהלת החברה מקיימת דיונים בנושא.

ג .רעיונות יישומיים אפשריים לבחירה  -כפי שעלו בפגישות המקדימות ובדיון במזכירות
מדובר ברעיונות פתוחים בקריאה ראשונה בלבד ,אותם יש ללבן ולבחון יישומית ותקציבית) :שניים מהם
שולבו בסיכום הדיון ,ראו בהמשך(.
• ביקור וטיול של חברי הקיבוץ למפעלי שטראוס השונים ולבית ההנצחה.
• ביקור וטיול של אנשי הקיבוץ בבתי הבד )אתרי ייצור השמן( של המכוורת.
• ערב משותף לחברי הקיבוץ ולאנשי המכוורת.
• נטיעות ט"ו בשבט משותפות.
• סיורים מודרכים במפעל להכרות עם ההתחדשות המתמדת של המכוורת באולמות הייצור
והלוגיסטיקה.
• פעילות לילדים.
• תקשורת:
 העברת מידע רבעונית לחברים על הפעילות והנעשה במכוורת. -העברת תקשורים מיוחדים אונליין לחברים על פעילויות מיוחדות הנעשות בחברה.
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ד .סיכום
 .1המזכירות מברכת על היוזמה הברוכה לשימור ולחיזוק הקשר בין מכוורת יד מרדכי שטראוס בע"מ לבין
קהילת החברים.
 .2המזכירות מעודדת העמקת הקשר קהילה-מכוורת על ידי פעילויות שונות ומגוונות שעלו כרעיונות
בדיון ,ובהתאמה מאשרת את העיקרון של יצירת תקציב משותף לנושא.
 .3קיים רצון הדדי להפיק מספר אירועים וקשרים בדרכים שונות על פני השנים ,כשבכל שנה יקבעו סדרי
העדיפות ומספר הפרויקטים לביצוע לפי היכולת והתקציב.
הוסכם על הנוכחים ,לרבות ניצן שייצג את המכוורת ,שההיבט המעשי של הדיון יכלול בשלב א' את שתי
הפעילויות הבאות:
 .3.1ערב משותף לחברי הקיבוץ ולאנשי המכוורת ,עם דגש על אירוע חברתי פעיל והעברת מידע.
 .3.2תקשורת :העברת מידע כתוב לחברים על הנעשה במכוורת יד מרדכי שטראוס ,על בסיס תקופתי
ובאמצעות אמצעי התקשורת הפנימיים של הקיבוץ.
 .4יישום הדיון באחריות הנהלת המכוורת והנהלת הקיבוץ ,ובאמצעות צוותי עבודה שיקומו מטעמם.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

עדכון מזכירות
בנושא פס"ד יד מרדכי נגד הגב' נדיה ברטשניידר
לחברים שלום,
במהלך החודשים פברואר ואפריל  2010התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בנושא ערעורה של
נדיה ברטשניידר על פסיקת בית משפט השלום באשקלון ,בה קבע האחרון כי על נדיה לפנות את הדירה
בה היא מתגוררת כיום בקיבוץ.
השבוע קיבלנו את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ,שדן בערעור של נדיה.
בהרכב של שלושה שופטים דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של נדיה ,ופסק כי עליה לפנות את
הדירה בה היא מתגוררת כיום בקיבוץ בתוך  45יום ,וכן הטיל עליה לשאת בהוצאות הקיבוץ בגין הדיון
בסך .₪ 10,000
יש לציין כי לכל אורך הדרך ,הפצירו שופטי ביה"מ השלום והמחוזי בנדיה לקבל את הצעת הקיבוץ על פיה
תמשיך נדיה להתגורר בקיבוץ בדירה חלופית המתאימה לצרכיה .בכל מהלך הדיונים סירבה נדיה להצעה.
ביטוי לכך ניתן בפסק הדין בסעיף :14

"בטרם סיום רואה אני לנכון )השופטת המסכמת מטעם שלושת השופטים( לחזור ולהדגיש כי המערערת...
חזרה והצהירה ,במהלך הדיון בפנינו ,כי אם תתבקש לפנות את הדירה בה היא שוהה ולעבור לדירה
אחרת אזי אין בכוונתה להישאר עוד בקיבוץ ....הגם זאת ,גילה הקיבוץ רצון טוב במובן זה שנכון הוא
להעמיד לרשות המערערת ,גם היום ,דירה חלופית המתאימה לצרכיה ,ולא יעמוד על סילוקה מן הקיבוץ".
המזכירות תמשיך לעקוב ולטפל בנושא.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

הפסקת חשמל
הפסקת חשמל תבוצע ביום
שישי  4.6.10בין השעות 7:00
ל 15:00 -לצורך טיפול ברשת
חשמל במתח גבוה.
יופעל
גנראטורים
גיבוי
בשעות אלה ,לכן יש להימנע
מהפעלת מזגנים ,תנורים,
מכונות כביסה ודודי מים
חמים באותו זמן ,כדי לא
להעמיס על הגנראטורים
ולגרום לניתוק החשמל.
נמסר על ידי יואל שטיין

עבודת נערים ונוער בקיבוץ – פניה
מהצוות החינוכי
לרכזי ענפים  /לרכזי חגים ולכלל בעלי התפקידים בקיבוץ שלום!
בהמשך לעבודתנו המשותפת עם הנוער ,אנו ,הצוות החינוכי,
מבקשים כי כול פנייה לגיוסים/עבודות בתחום התרבות והעבודה
בחופשים ובכלל תעבור דרכי כרכז הנוער בקיבוץ .בצורה זו נוכל
לתת אופציות עבודה בצורה שווה .את העבודות רצוי לתאם
מראש .חשוב לציין כי הנוער שלנו רוצה לעבוד ולנערים יכולות
גבוהות של אחריות ושיתוף פעולה עם המעסיקים.
כרכז הנוער אשמח לשמוע מכם על עבודות ופרויקטים מעניינים
לבני הנוער בקיבוץ.
בברכה ,פז רייזל
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חג שבועות  -סיכום ותודות
תודה וברכה לצוות חג השבועות שהפיק לנו חג ביכורים למופת:
למרכז הצוות גיל דגני ולחברי הצוות אברמי אבני ,אורי בארי ,אופיר לוי ,גילי דגני ,מישל דגני ,עמיר לוז
ושולי שניידר.
לצוות המטבח על הארוחה החגיגית ,חרף הקשיים .לועדת תרבות על "החצר האחורית" בערב החג.
לכל משתתפי הרונדו הגדול ולרקדניות איילת שטרנברג ,זיו אלדן ,לימור סטולר ,לירז ארדנינג ,מישל דגני,
נאוה גל ,עדנה דגן ורונית שוורץ.
לקוצרים ברינה  -מוישל'ה הררי ,עידו מן ושי ציון .לפאריד על הקציר בקומביין ולאנואר על הבאלות.
לקרלו ,הכהן הגדול ,ולכל הילדים עורמי השיבולים .לנדב אלדן על ההגברה .למיכה רגב על תיאומי
הביטחון ,וליעקב מורדיש על תיאומי הטיול בפרדס .למרכזי הענפים ,שזכרו שקיבוץ זה לא רק עסקים
אלא גם קהילה ועל כן טרחו והשקיעו בעגלות תהלוכת הביכורים.
וכמובן ,לכל החברים ,התושבים ,הבנים והאורחים שלבשו לבן ,עלו לרגל לשדה ,נהנו ,וגם סייעו לסדר
בסוף.
תודה לכולכם ולהתראות בשנה הבאה!!!
-----------------------------------מילה אישית מצוות החג:
תודה לאל ,שנתן לנו את החג היפה הזה .תודה גם ליוסף בוסל ולחבריו ,שלפני  100שנה הקימו יחד
בדגניה את הקיבוץ הראשון ,ובכך יצרו לנו מסורת יפה של חגיגת ביכורים קיבוצית.
תודה למזג האוויר שהתחשב והיה בדיוק כמו שצריך.
תודה מיוחדת לשי ציון ,על השדה הלא-קצור ,על תצוגת התכלית של הקומביין והמכבש ,ועל שיתוף
פעולה יוצא דופן ומחמם לב .תודה!!!
בתקווה שנפגש כולנו שוב בשנה הבאה,
גיל דגני וצוות החג
__________________________________________________________________________

שרות חדש למעקב שוטף אחרי צריכת המים הפרטית
לחברים שלום
התחברנו לשירות הנותן אפשרות לכל צרכן להיכנס לנתוני מונה המים הפרטי שלו לשם מעקב שוטף.
ההתחברות היא לפי קוד תקציב אישי וסיסמת כניסה אישית לכל צרכן.
להלן הוראות להתחברות לאתר:
 תחילה יש להיכנס לאתר אינטרנט www.readyourmeter.co.il :
 מתוך רשימת הישובים ,יש לבחור יד מרדכי.
 לאתחול יש להקיש "משתמש חדש".
 מקבלים הגדרות לקבלת סיסמת גישה לדוחות המונה:
 בשדה "מספר משלם" יש להקליד את קוד התקציב האישי. בשדה "זיהוי נכס" יש להקליד גם את קוד התקציב האישי. בשדה דוא"ל יש להזין כתובת דואר אלקטרוני שאליו תשלח סיסמת הגישה. יש לסמן  Vעל הסכמה לתנאי השימוש וללחוץ "אישור". לאחר שהתקבלה הסיסמה בדוא"ל ,ניתן להיכנס לאתר שוב ,להקליד פרטים  +סיסמה ומקבלים
נתוני צריכה.
 ניתן לבחור את התקופה המבוקשת ,ללחוץ "אישור" ,ומקבלים גרף צריכה וטבלת צריכה לפי
ימים.
בהצלחה לכולם! לשאלות ,קשיים והבהרות ניתן לפנות אליי בטלפון,20684 :
שבת שלום ,הדרית שיפרין – תמחירנית יד מרדכי
__________________________________________________________________________

עדכון מענף הרכב
השבוע חידשנו את צי הרכב הקיבוצי של הקהילה בעסקת ליסינג מימוני
שהוכנה והומלצה על ידי צוות היישום ,ואושרה על ידי ענף הרכב.
מכרנו את רכבי המזדה הישנים ,במקומם נרכשו רכבים חדשים מסוג מזדה 3-ופורד פוקוס.
הרכבים חדשים לגמרי ,בכולם הרבה כפתורים שאין צורך ממשי להתעסק איתם .כל תחנות הרדיו
מכוונות ,נותר רק לכוון מזגן לפי הצורך.
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אני מזכיר שוב לכלל צרכני הרכב:
 בגמר נסיעה יש לתדלק את הרכב ולהחזירו נקי!
 יש לנסוע רק על כבישים ,אלה לא רכבי שטח!
 בחניות יש לשים לב לא להתקרב יותר מדי לשפת המדרכה ,פגוש הרכב נמוך.
 חל איסור מוחלט על הכנסת כלבים לרכב!! וכן איסור מוחלט על עישון ברכב!!
שימו לב :משתמשים ברכב שהסיעו בו כלבים או עישנו בו ,או השאירו בו פסולת אשפה – יישאו בעלות
של  ₪ 100בגין ניקוי מיוחד.
במקרה של ספק או בעיה כלשהי אפשר ורצוי להתקשר אלי.
נסיעה טובה ובטוחה לכולם ,משה הקל
__________________________________________________________________________

סיכום טיול צעירים
בסופ"ש האחרון יצאנו ,צעירי הקיבוץ ,ליומיים של כיף ובילוי בחוף היפיפה של קיבוץ
מעגן מיכאל .הבילוי כלל :משחקי ספורט מכל הסוגים והמינים )כולל משחק כדורגל יוקרתי בין
הצעירים-צעירים לצעירים-מבוגרים ,שהסתיים בניצחון דרמטי לזקנים( ,ארוחת 'על האש'' ,קבלת-שבת'
בהנחיית הרב אחאי קורן ,וכמובן ערב שירה בציבור בהובלת גולן טל ,שהסתיים במסיבת חוף אל
תוך הלילה ...כדי ללמוד על מורכבותו של האירוע אפשר להביט ברשימת התודות הבאה-
לרכזי הענפים ונותני השירותים בקיבוץ :איתן ציון ,בוזי וינר ,נאווה גל ,מיקי קציר ,שיפרה שכטר,
לירן לוי ופז רייזל מהמוסד ,יואל שטיין ,ועוד אחרים שבלעדיהם כל הטיול לא היה מצליח ,המון
תודה לכם על הכול!!!!
מלבדם ,תודה מיוחדת מגיעה לשלושה שליוו ,עזרו ,תמכו ופתרו לא מעט בעיות )והיו לא מעט
מאלה (...לאורך כל הדרך -אופיר לבנה ,ענת בכר ומשה הקל!!
וכמובן לצעירי הקיבוץ שהיו שותפים לארגון :לאמוץ הלפרין ,יוחאי קרלינסקי ,יהל שיפמן  -על
הקמת המתחם היפה ,לגיל שחם ,אשחר רגב ,יאיר ולדמן ,נטע סגל ואפרת שני  -על כל העזרה
בהכנות ,לגולן טל  -על הפקת ערב שירה הרבה יותר ממוצלח ,וכמובן ליתיר )"מלך השייקים"( דגן
הגדול  -על שותפות מלאה בארגון הטיול מהתחלתו ועד סופו.
מלבדם מגיעה תודה ענקית לכל הצעירים שהגיעו והפכו את האירוע לכל כך מוצלח.
ובנימה אישית לבסוף ,אין לי ספק שכל מי שנסע והשתתף ,הרגיש את הגיבוש שאירוע כזה יוצר בין
בני הקיבוץ ולא פחות מכך את תחושת השייכות למקום.
טיול כזה צריך להוות ירית פתיחה לאירועים וטיולים נוספים שיופקו על ידי הצעירים בשיתוף
ותמיכת ועדת בנים.
בברכה ,רועי כורם
__________________________________________________________________________

לסבתא הגאה כוכבה נרקיס
ולהורים המאושרים אילנה וגלעד
מזל טוב להולדת הנכד והבן – ניתאי !
אח לניצן ונוב
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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