חברים ותושבים שלום,
מי שחסרה אצלו בבית דיווחית של
פיקוד העורף ,או מי שלא החליף
ישנה לחדשה,
מתבקש לעדכן כתשובה למייל זה:
.gami@y-m.co.il

052תודה ,עמי וולקוביץ052-8349688 ,

קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1183
28.9.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

בדף הפעם* :ראש השנה *שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים *איחולים

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

ערה"ש תשע"ב
הערב ,יום ד' ,28/9/11 ,בשעה ,19:00
נתכנס בחדר האוכל לחגוג את כניסת השנה החדשה.
בתכנית:
מסכת חג המשתפת את הקהל בשירה ובמשחק וארוחת ערב חגיגית.
קפה ועוגה יוגשו בסוף הערב בחצר האחורית.
שימו לב!
הארוחה תוגש רק אחרי המסכת )בשעה  20:00לערך( ,לא תהיה אפשרות לגשת
למזנונים לפני תום התכנית.
אנו מאוד מבקשים להגיע בזמן.
חג שמח! צוות החג
__________________________________________________________________________

ְתן ְבּ ָרכָה
וֵ
מלים :מהתפילה ,לחן :נורית הירש
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ְתן ְבּ ָרכָה ַעלְ -פּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
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שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שני ,3/10/11 ,בשעה 20:30
נושאים לדיון:
 .1לקראת מועצת התנועה הקיבוצית שתתקיים ביום  :11/10/11דיון בהצעות הנפרדות של מזכירות התנועה
הקיבוצית ושל קבוצת "פנסיה בראש" – בנושא המלצות התנועה הקיבוצית לפנסיה בקיבוצים".
)ההצעות נשלחו בדוא"ל חברים ביום ג'.(27/9/11 ,
 .2לקראת הצבעה נוספת בקלפי בנושא המלצת המזכירות וההנהלה הכלכלית לבחור את דודי דורון לתפקיד
מרכז המשק עד מרץ ) .2013בהצבעה האחרונה קיבל דודי את התמיכה ,אך מספר המשתתפים בפועל היה
נמוך מ 50% -מבעלי זכות הבחירה )אחוז המשתתפים הנדרש בהצבעה לתפקידים מרכזיים((.

ההצבעה בקלפי תתקיים בשבוע הבא
ביום שישי בצהריים) ,7/10/11 ,ערב יום כיפור( ,בין השעות .11:00-14:00
וביום ראשון בצהריים ,9/10/11 ,בין השעות .11:00-14:00
)ביחס לסעיף מס'  ,1יש צורך להצביע לפני מועד מועצת התנועה הקיבוצית ,שתחול כאמור ביום .(11/10/11

מפאת חשיבות הנושאים )פנסיה  +בחירת מרכז משק( החברים מתבקשים לעשות מאמץ
ולהגיע להצביע )ולהשפיע כמובן( .תוצאות סעיף בחירת מרכז משק יוכלו לקבל תוקף רק אם
ישתתפו בהצבעה למעלה מ 50% -מבעלי זכות הבחירה )כלומר  122מצביעים ומעלה(.
הציבור מוזמן ,בברכה  ,המזכירות
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא חציית הכביש לקריית החינוך החדשה
לחברים ולתושבים שלום,
בפתיחת שנה"ל ,עבר בי"ס "חופים" למשכנו בקריית החינוך החדשה .לשם ההגעה לקריית החינוך ,נדרשת
חציית כביש לכיוון ביה"ס .עד לשנה זו ,חצו את הכביש רק תלמידי "שקמה" ,בגילאי ז'-י"ב.
כיום גם תלמידי א'-ו' נדרשים לחצות כביש זה ,כאשר לאחרונה הוא עמוס ביותר בשל עבודות הממ"דים,
הבית הסיעודי ותשתיות החשמל .עומס נוסף נוצר עקב רכבים פרטיים של הורים המסיעים תלמידים
לבתיה"ס.
על מנת להתמודד עם מפגע בטיחותי זה ,נפגשנו יריב קלרמן ,ענת בכר ואנוכי ,עם מנכ"ל המועצה ,מבקר
המועצה ,ויגאל וולק ,מנהל הפרויקט מטעם המועצה ,במטרה להגיע להסכמה לגבי פתרון מוצע.
סוכם כי יש להסדיר מדרכה מאזור השער החשמלי של בית הבריאות לכביש ,להסדיר מעבר חצייה,
ולהסדיר מדרכה נוספת מעבר לכביש ועד לשער "שקמה".
בנוסף סוכם כי יש להציב תמרורי אזהרה להגבלת מהירות הנסיעה ,למעבר חצייה ולתלמידים בדרך ,וכן
הדגשת הסימונים לבאמפרים ולמעבר החצייה בכביש.
המועצה העבירה את החומר לתכנון ובכוונתה לבצע לאחר מכן .במקביל ,המועצה בודקת מול בי"ס
"שקמה" הפעלת משמרות בטיחות במעבר החצייה.
הערכת זמן לביצוע היא כחודשיים.
עד לביצוע והסדרת פתרונות אלה ,קיימת עדיין סכנה בחציית הילדים לבדם את הכביש.
לכן ,אנו מבקשים להקים תורנות של הורים וסבים ,שיעמדו בנקודה קבועה מראש ויסייעו לילדים בחצייה
בטוחה בתחילת יום הלימודים ובסיומו.
)בימים א'-ו' בשעות  ,8:00-8:35בימים א'-ה' בשעות  ,15:40-16:00ובימי ו' בשעות .(12:00-12:20
אנו מבקשים מכם ,הורים ,סבים וחברים יקרים  -מי מכם שמוכן להתנדב לתורנות כזו )מדובר ככל הנראה
בתורנות אחת לשבועיים-שלושה ,בהתאם למס' המשתתפים( אנא פנו למישל דגני ),052-4237915
.(michelle@y-m.co.il

בכוונתנו להפעיל את התורנות במהירות האפשרית ,לכן נשמח אם תצרו קשר בהקדם.
מאחלת לכולנו שנה טובה ובטוחה ומקווה להיענות רבה,
מישל דגני ,רכזת החינוך
__________________________________________________________________________
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טיול קיבוץ – תודות
כ 170 -חברים ,בנים ,ילדים ,נקלטים ותושבים השתתפו ונהנו בטיול קיבוץ שנערך
בסוף השבוע האחרון .הטיול החל בנסיעה צפונה ,בהליכה ושחיה במים לאורך נחל הקיבוצים שלמרגלות
הגלבוע .משם המשיכו המטיילים לקמפינג אוהלים על גדות הירדן ליד קיבוץ גדות ,חלקם לצימרים
בקיבוץ מחניים .בערב נפגשו כולם בקמפינג לארוחת ערב ,לאחריה טקס קבלת שבת בהנחיית רונית ויס,
שירה ,קריוקי וריקודים.
למחרת התפצלו המטיילים ,חלקם לראפטינג בנחל הירדן ,חלקם לטיול רגלי בשמורת החולה ,ארוחת
צהרים ,וגיחה לסיור בקיבוץ כפר גלעדי.
ממטרי הגשם הקלים שליוו את הטיול לא העיבו כלל על האווירה החמה והמגובשת שאפיינה את הטיול!
תודה לצוות המארגן:
נציגי ועדת תרבות :נאווה גל ,דוד שני ,רבקה ארדנינג ,אניה יצחק ורחל אשחר  -על טיול מהנה ועשיר
בחוויות ,על הארגון והסדר ,על הארוחות והכיבוד ועל האווירה הטובה והנעימה בכל מהלך הטיול.
למשה הקל ,מאיר יצחק ,נדב אלדן ואסיף קלרמן – על התמיכה והסיוע הלוגיסטי.
לישראל סטולר – על תפעול מערכת הקריוקי .לשרה כהן – על הפנסים המאירים.
לרונית ויס  -על הנחיית טקס קבלת השבת .לשפרה שכטר וגבי וולקוביץ – על ההכנות הגסטרונומיות
בעורף .ולרבים שסייעו ונתנו יד תוך כדי ובמהלך הטיול!!
להתראות עם כולכם בטיול הקיבוץ הבא!
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

מועד פגישה בנושא כיכר הכניסה לקיבוץ
שלום לכולם,

פגישה פתוחה לציבור בהשתתפות ובהנחיית ועדת תכנון,
תתקיים בשבוע הבא ,ביום רביעי ,5/10/11 ,בשעה  ,18:00במועדון לחבר )ליד המוזיאון(.
נושא לדיון :גיבוש עקרונות תכנון הנוף של כיכר הכניסה לקיבוץ.
הציבור מוזמן להציע רעיונות ולקחת חלק בעיצוב מראה הכיכר.
עקרונות התכנון יועברו לאדריכל נוף מוסמך ליצירת תוכנית פיתוח לכיכר.
נמסר על ידי שוקי רייזל בשם ועדת תכנון
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים שרה ויוסי כהן
ולהורים המאושרים יוני וענבל
מזל טוב להולדת הנכדה והבת!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

ללבנה רגב
עם גיוסך לצה"ל,
ברכות חמות והצלחה מרובה!
מכל בית יד מרדכי

שנה טובה לכל בית יד מרדכי!
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