קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1192
16.12.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות
דנה וטל מן

בדף הפעם* :דיווחים ועדכונים

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

חנוכה  ,חנוכה  -חג יפה כל כך .....
סדר אירועי החג –
יום חמישי  22 / 12מהשעה  , 18:30ארוחת ערב  ,טקס הדלקת נרות ו פעילות לילדים .
יום שבת  24 / 12מצעד לפידים  .מתכנסים ב כיכר המוזיאון ב שעה . 17:00
יום שלישי  - 17:30 27 / 12צעדה בשמורה )יוצאים מהתחנה הצהובה( ,בסיומה ארוחת
ערב בחדר האוכל ו פעילות משחקי חשיבה לכל המשפחה .
להתראות – צוות החג

הזמנה לנשף נוצץ ,לפני שהעולם מתפוצץ...
הנכם מוזמנים לנשף הנוצץ של כל הזמנים,
אצלנו באולם הכנסים.
זה יקרה ביום שישי ,ה,30/12/2011-
החל מהשעה  22:00ועד אור הבוקר.
הכניסה לחברים ,בנים ,נקלטים ותושבים בלבד
)בעלות סמלית של  ₪ 20לבנים שאינם תושבי הקיבוץ(
***המסיבה פנימית – ואינה מיועדת לאורחים!!! אנא לתשומת ליבכם***
כיבוד ,שתייה ומוסיקה טובה מובטחים,
ריקודים ,וראש טוב הכרחיים.
ציוד נדרש :פריט לבוש בוהק ומנצנץ -
מובטח לכולנו נשף זוהר ומפוצץ...
אנא אשרו השתתפותכם במייל או בSMS -
054 gnava@y-m.co.il 052או לישראל סטולר054-4855081 :לנאווה גל 052-3923079
imeir@y-m.co.il 052052-6139064
 sisrael@y-m.co.ilאו למאיר יצחק6139064 :
להתראות!!!.........

1

שיחת קיבוץ
לחברים שלום,
נושאים שיעלו לדיון בשיחת קיבוץ המיועדת להתקיים במחצית ראשונה של ינואר 2012:
 .1דיון בהמלצת הצוות הממליץ והמזכירות לבחירה באלון דגן לתפקיד מנהל מש"א ביד מרדכי.
 .2הצגת המועמדים לנציגי הציבור שיכהנו כחברים במזכירות הקיבוץ.
 .3דיון בהצעת הצוות הרחב )מזכירות ,ה.כלכלית ,צוות היגוי שיוך וצמיחה וצוות מש"א( לנושא המבנה
הארגוני של יד מרדכי.
 .4ייתכנו נושאים נוספים.
מועד השיחה יפורסם בהמשך.
בברכה ,אופיר לבנה
_____________________________________________________________________________

מועדון החברים )(1

מועדון החברים )(2

יתקיים ביום שלישי ,20/12/11 ,בשעה .20:30
ניפגש עם אלה גולן ,בת קיבוץ יקום,
שהייתה אחת מנשותיו של גואל רצון.
אלה ,המתגוררת כיום בקיבוץ יקום ,תספר לנו
על חייה עם גואל ועם שאר נשותיו.
חברים ,בנים ,נקלטים ותושבים ,כולכם מוזמנים!
הכיבוד יכלול הפעם רק קפה ועוגה.
להתראות – צוות המועדון

ביום ג',27/12/11 ,
נצא לביקור במרכז להכשרת כלבי נחיה
לעיוורים בנס ציונה.
ניחשף ונכיר את פעילויות המרכז
לתהליך הכשרת כלבי נחיה.
היציאה בשעה 13:00
פרטים והרשמה בהמשך.
מומלץ מאוד .להתראות ,צוות המועדון

_____________________________________________________________________________

בהמשך לאירוע חנוכת יד הזיכרון לגרשון דובנבוים ולמבצע פינוי הילדים בתש"ח
שלום לכל בית יד מרדכי,
יום השבת ,ה 3 -לדצמבר  ,2011היה מיוחד עבור רבים והיה המחשה חזקה ומרגשת מלאת עוצמה.
לא חוויתי פעמים רבות בחיי עוצמת רגשות שכזו כפי שחשתי כשעמדתי ליד שחזור המשוריין ,תהיתי מהם
הגלים הענקיים שעולים מתוכי ומאיימים להטביע אותי בדמעותיי.
ברור לי שחשיפת הסיפור הקיבוצי אל הכלל ,הוצאתו אל האור ,האפשרות שנוצרה לפתע ,לדבר אותו,
גרמה לכל מי שהיה שם וסחב איתו מאז את הסיפור ,לחוות אותו מחדש.
את תחושת האימה ,הפחד וחוסר האונים .הפרידה מההורים )היו שנפרדו לתמיד( ,היציאה בחשכה בלילה
שבין ה 18 -ל 19 -במאי ,נעצרה בתאי הגוף ונשארה אצורה שם לתמיד.
ילדים בגילי וצעירים יותר עוד לא דיברו והתחושות שקעו .גם את הבוגרים לא שמעתי לדבר על העזיבה,
רק אימי הזכירה זאת מדי פעם ולמילים שלה היה צליל מלא אימה ופחד .שתקנו.
"רק את הצעקות והבכי אני זוכרת מאז" אמרה לי אישה ,שהייתה אז ילדה.
אני רוצה להודות תודה גדולה למי שעשה במלאכה באופן ישיר ולמי שתמך ועודד.
גדעון ,דובי וקוצי ,פתחתם שביל אל כאב של קהילה שלמה שהיה כואב מדי לדבר בו.
שום מילת תודה לא תבטא את עוצמת ההרגשה שלי אליכם ,אני רוצה להודות לכם ,אתם מאפשרים לי
היום ולתמיד ,להתייחס כבוגר אל תחושות שטמונות בי ולא היו נגישות לי.
חשיפת אתר ההנצחה לזכרו של גרשון ,יפה הבלורית ,גרמה לי לחוש יותר מאי פעם ,את נכונותם של
מילים שנאמרו לי בספונטניות" ,אריה עזב את הקיבוץ ,אבל הקיבוץ לא עזב את אריה".
את השירים התנדבתי לנגן ועשיתי זאת בתחושת ניצחון ושמחה על שיש לי זכות להיות שותף ביום המיוחד
הזה.
תודה לכולכם ,אריה מורג

שבת שלום וחג חנוכה שמח לכל בית יד מרדכי!
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