טיול טו בשבט
שלו לכול,
הטיול יתקיי ביו שבת 17/3/12
לפי פרטי התוכנית שפורסמו
בשבועות האחרוני.
מצטרפי חדשי ,או פורשי ,נא
לידע אותי עד יו ראשו" .11/3/12
בש הצוות,
משה הקל

בסו השבוע וביו ראשו :

קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1203
9.3.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הצבעה בקלפי
יו שישי  11:3013:30
יו שבת  לא מצביעי
יו ראשו  11:3013:30
18:3020:30
פרטי בעמוד הבא....

בד הפע* :הצבעה בקלפי *פורי * 2012דיווחי ועדכוני

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

גבירותי ורבותיי ,האירוע של השנה!
המסיבה הכי גדולה מהודו ועד כוש!
האירוע אשר מרטיט לבבות מסנוביון ועד נווה שקמה!
ההתרגשות מורגשת מהפרות ברפת ועד לדבורים במכוורת!
ההכנות בעיצומן ,מחיילינו וי"בניקנו ועד וותיקינו
ומייסדינו!
תחפושות ,ריקודים ,הופעות ,שתייה ושמחה כמיטב המסורת
–

כל זאת ועוד )הפתעות(:

בפורים חברים 2012
הערב ,שישי  ,22:00 ,9/3/12בחדר האוכל של הקיבוץ....
המסיבה מיועדת לחברים ,בנים ,נקלטים ותושבים .אין
להזמין אורחים.
להתראות...צוות פורים

מסיבת "פורים-ילדים"
סבים ,הורים ,ילדים ,אחים ,חברים ,בנים.....
–
היכונו למסיבת "פורים-ילדים" בממלכת יד מרדכי

המסיבה תתקיים ביום שבת 10/3/12
החל מהשעה  ...16:00בחדר האוכל
בתוכנית :ריקודים ,ביתנים ,מופע מרכזי ,הופעות
והפתעות –
והרבה שמחה וכייף!!!
אווררו תחפושות ,הוציאו איפור ומטפחת -
ובואו למסיבת "פורים-ילדים" בלתי נשכחת!!!....

להתראות ....צוות פורים ילדים
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הצבעה בקלפי
תתקיי בחדר האוכל בסו השבוע וביו ראשו
ביו שישי  9/3/12בשעות11:3013:30 :
וביו ראשו  11/3/12בשעות 11:3013:30 :ו 18:3020:30
נושאי להצבעה:
 .1הקיבו #מאשר את תוכנית המשק לשנת  2012כפי שהוצגה בשיחת הקיבו #מיו
.6/3/12
בעד  /נגד  /נמנע
 .2הקיבו #מאשר את תקציב הקהילה לשנת  2012כפי שהוצג בשיחת הקיבו #מיו .6/3/12
בעד  /נגד  /נמנע
 .3הקיבו #מאשר את תקציב הפרויקטי של הקהילה והמשק כפי שהוצג בשיחת הקיבו#
מיו .6/3/12
בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמ ! בברכה ,המזכירות
___________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבו#
תארי' השיחה.6/3/12 :
יו"ר השיחה :דני שני.
צילו והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 13 :חברי.
השתת בדיו" :דודי דורו".
נושאי לדיו" .1 :תקציב משק לשנת  .2 .2012תקציב קהילה לשנת  .3 .2012תקציב פרויקטי של הקהילה
והמשק .4 .קר" מילואי של הקיבו – #סקירה ודו"ח שנתי.
שידורי :השיחה שודרה בשידור חי בערו #הפנימי .שידורי חוזרי בימי ד',א' ,7,11/3/12 ,בשעות
.21:00 / 17:00 / 13:00 / 09:00
החלטות :נושאי  1,3יובאו להצבעה בקלפי ביו שישי  9/3/12וביו ראשו" .11/3/12
___________________________________________________________________________

רכבי חדשי – עדכו" מצי הרכב
השבוע הכנסנו לצי הרכב  5רכבי אוטומטי חדשי מדג רנו פלואנס )דיזל(.
הרכבי נשכרי על ידי הקיבו #מחברת השכרה ,ולכ" ובהתא לביטוח הרלוונטי רשאי לנהוג בה רק
נהגי מעל גיל  21בעלי רישיו" של שנתיי ומעלה.
במקביל למהל' זה יצאו מהמערכת  5רכבי אחרי )מאזדה ,פורד(.
בצי הרכב יישארו רכבי אחרי שיוכלו לשרת את מי שאינו רשאי לנהוג ברכבי החדשי הנ"ל.
בהזדמנות זו תזכורת לכלל הנהגי:

החזירו רכבי לסידור כשה נקיי ומתודלקי!!
נסיעה נעימה ובטוחה לכול
משה הקל
___________________________________________________________________________
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חיי רבי #ז"ל  ,קיצור תולדות חייו
חיי רבי ,#ב" ססיליה ואנטוניו ,נולד בעשירי בינואר  1925בעיר ס" לואיס ,ארגנטינה.
חיי היה אחיה" הצעיר של רוזיטה ומריה זיכרונ" לברכה.
את ראשית חייו ונעוריו העביר בס" חוא" ובגיל  20עברה המשפחה לריבדבייה בעקבות רעידת אדמה
שהרסה את סא" חוא" .ע הגיעה לריבדביה פתחה המשפחה חנות צעצועי וממתקי ששמה הטוב
התפרס בעיירה כולה .מיד לאחר פתיחת החנות נפטר אביו ,וחיי היה צרי' לתפוס את מקומו בניהול
העסק יחד ע אימו ססיליה.
ספק הממתקי של החנות היה יהודי בש רפאל "טיטו" שניידר .בינו לבי" חיי נוצר קשר חברי מיוחד
וטיטו הזמי" את חיימה לבקר במנדוסה .כאשר הגיע חיי למשפחת שניידר הכיר לו טיטו את אחותו היפה
שריתה.
בפעמי הבאות שחיי הגיע למנדוסה הוא כבר בא לבקר את שריתה והאהבה ביניה פרחה.
חיימה השרמנטי הקסי את העלמה ,נשא אותה לאישה ולקח אותה עימו לריבדבייה .ש ה ניהלו יחד
את החנות המשפחתית .חיי אהב לארג" בחנות אירועי מגווני ,זיקוקי בחגי ,בזארי ואפילו הקרנת
סרטי וולט דיסני .על א שחלפו  40שנה עדיי" זוכרי בריבדביה את דו" רבי #וחנותו.
חיי ושרית נישאו ,הקימו משפחה ולה שלושה ילדי ,ארנולדו ,שולה וחנה.
בשנת  1969קיבלה משפחת רבי #החלטה אמיצה וחשובה לעלות לאר #ישראל .במש'  3שבועות הפליגו
באוניית תיאודור הרצל ,ובהגיע ארצה הצטרפו למשפחת בקיבו #יד מרדכי.
במסגרת חייו בקיבו #עבד חיי במספר מקומות .תחילה בלול ובהמש' בחדר האוכל .כמנהגו מדי בוקר
היה הראשו" להגיע בשעה חמש לפנק את החברי בקפה ח .בעבודתו האחרונה ועד פרישתו בגיל 77
היה חיי נהג הסבנוע של ותיקי הקיבו ,#לה העניק בטוב לב ובחיו' שירות אדיב ומסור.
ע השני נולדו לחיי ושרית  14נכדי ו 4 ,ניני אות אהב חיי בכל ליבו.
תמיד כשיצא את שערי הקיבו #היה עוצר להציג את עצמו בפני כל עובר אורח "אני מקיבו #יד מרדכי!”,
היה מכריז בגאווה .הוא אהב לספר סיפורי על הילדות ,למשל אי' אביו היה מעיר אותו כל בוקר בחמש
לשתות מאטה ,ועל רעידת האדמה הגדולה שהחריבה את סא" חוא".
חיימה עבד  33שנה בתפקידי שוני בקיבו #ואת כול ביצע מכל הלב .ג כאשר היה כבר בפנסיה בגיל
 77עבד בתור מגלגל אלפחורס תחת פיקודה של שריתה.
בשני האחרונות נהגו חיי ושרית לבלות פעמיי,שלוש בשבוע במועדו" בבת הדר ,ש יכלו לבלות ע
חברי וג לרקוד טנגו יחדיו.
לחיי ושרית  61שנות זוגיות ואהבה .מעול לא פסק חיימה לבטא את אהבתו והערצתו אליה ותמיד
חיזר אחריה .לא עבר יו שלא הדגיש לפחות  10פעמי שהיא האישה היפה בתבל.
חיי היה אד טוב ,אהוב על כול ,נוח ,צנוע ,חברותי ,חייכ" ,בעל חוש הומור ואופטימי.
חיי חי חיי מלאי שמחה ואושר ,מוק במשפחתו שאהבה אותו עד מאוד ,ותמשי' תמיד לאהוב.
יהי זכרו ברו'!
-------------------------------------------------

תודה
ברצוננו להודות לניצה רינת ,דר' פיטר שילד ,דבורה גורבי ,#סמדר שוש" ,אופיר לבנה ולכל החברי
הרבי שסייעו לנו ותמכו במשפחתנו בתקופה האחרונה והקשה שעברנו.
משפחות חסו" ,רבי #וישראלי
__________________________________________________________________________
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נכתב ליו השנה העשירי לפטירתה של אסתי רגב ז"ל
אסתי,
המשפחה ,המאוד קרובי
האוהבי והזוכרי
חיי אית ביומיו .
זה יו  ,זה שבוע
כל שעה ,וכ  10שני .
יפה אומרי הילדי ,
אני "מדבר אית בלב" והרבה...
והזמ מבלבל ומתעתע בנו.
לא מספרי ולא מסכמי
פשוט ,מדברי מתגעגעי וחוזרי –
בהליכה על המדרכה בכניסה לבית ההורי ,
אל החיו הח  ,אל הילדה המקסימה
והנערה היפה ,יפה מאד
מביטה ,במבט ביישני משהו
לא מספרי ולא סופרי
כי את איתנו
נוכחת
כמו האוויר שנושמי
כמו שמש זורחת
אי ש  ,ככוכב ברקיע
נמצאת ,משגיחה.
כתב :מרדכי שיפמ
___________________________________________________________________________

הזמנה
שלו לכול,
מצורפת הזמנה לאירוע שמופק על ידי גלי צה"ל ובית אביחי.
האירוע יתקיי ויוקלט בתארי'  15/3/12אחה"צ וישודר בגלי צה"ל ביו הזיכרו" לחללי מערכות ישראל.
 ,17:קפה מובטח!
חברי המעונייני להגיע לאירוע זה מתבקשי להגיע לאול הכנסי בשעה 17:00
ורד בר סמ'

הימי האחרי
פגישה ע ימיה המיוחדי של יד מרדכי
יו חמישי  ,15/3/12בשעה  ,17:30באול הכנסי ביד מרדכי
מנחה :דליק ווליני) ,גל"צ(.
בהשתתפות:
רבקה רייכר ומרדו -סגל – על ימי האש והקרב ביד מרדכי.
נורית לבנה ,רבקה לנדוור ויוכבד מירב – על הימי שאחרי המלחמה ,הזיכרו  ,ההתמודדות
וההתחדשות.
ליווי מוסיקאלי :עידו מ .
___________________________________________________________________________

חג פורים שמח ושבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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