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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע * :שיחת קיבו

הערב לא יתקיי
ספורט למשפחה
באול .
מסר :ישראל
סטולר

*דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה....................................................................................
ל"ג בעומר
כמיטב המסורת ,ניפגש לחגוג את ל"ג בעומר -
ביום חמישי ,10/5/12 ,בשעה  ,19:00בדשא ליד המרפאה!
בעקבות ההצלחה בשנה שעברה ותחילתה של מסורת :נבקש מכל המשתתפים
להביא מאכל כלשהו לאירוע )סלטים ,פשטידות ,תפוחי אדמה ,ירקות
קרים וחמים ,או כל דבר קל שעולה בדעתכם(.
בתוכנית :תחרות משיכת חבל לילדים ולמבוגרים ,פיתות על הטאבון
ועוד....
להתראות – ועדת תרבות

*שיחת קיבו
תתקיי ביו ראשו ,13/5/12 ,
בשעה  ,20:30בחדר הישיבות של הקיבו
נושאי לדיו
 .1דיו בהמלצת הצוות הממלי למשרת יו"ר כלכלי ,והכרות ע דני ברט המועמד
המומל )ראו פרטי בדו"ח המזכירות בהמש' ד& זה(.
 .2הצגת המועמדי לנציגי ציבור שיכהנו כחברי בהנהלת הקהילה.
 .3הצגת המועמדי לנציגי ציבור שיכהנו כחברי בהנהלת קר המילואי של
הקיבו .
*השיחה תשודר )חי( בערו הפנימי ובשידורי חוזרי .
הנושאי יובאו להצבעת קלפי
בימי שישי*שבת*ראשו 18*20/5/12
הציבור מוזמ !
בברכה ,המזכירות.

דו"ח מישיבת המזכירות מתארי 23/4/12
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,אילו #פרידמ ,#גיורא אתר ,רונ #לבנה ,עפרה הלפרי ,#אורלי סיגלמ ,#מושו #וקני,#
אית #ציו ,#אלו #דג ,#יריב קלרמ ,#אופיר לבנה.

 .1המלצת 'הצוות הממלי ' לאיוש משרת יו"ר כלכלי
השתתפו בדיו #בסעי הנוכחי:
חברי הנהלה כלכלית ' שי ציו ,#גלעד בארי ,איתמר דגני ,שפרה שכטר ,גדי רינת ומוטי ברנדס.
דני ברט – המועמד המומל ליו"ר כלכלי ביד מרדכי.
1

רקע
בהמש לאישור המבנה הארגוני של הקיבו ומינוי צוות ממלי לנושא – התכנסה המזכירות לדיו #משות
ע חברי ההנהלה הכלכלית ,במטרה להכיר ולשמוע את דני ברט ' המועמד המומל לתפקיד יו"ר כלכלי
בקיבו .

הקדמה – כפי שנמסרה על ידי אלו #דג:#
צוות האיתור וההמלצה למינוי יו"ר כלכלי כלל את :חגי מ ,#גדי רינת ,גיורא אתר ,אורלי סיגלמ ,#ואת אלו#
דג #ואופיר לבנה )מרכזי (.
התהלי כלל מפגש של הצוות ע ארבעה מועמדי בעלי ניסיו #ורקורד מוכח ,שהציגו קורות חיי
מרשימי הכוללי מילוי תפקיד דומה במגוו #קיבוצי באר .
נאספו המלצות על כל מועמד מגורמי המכירי אותו בעבר ,כאשר בהמש ער הצוות דיו #מסכ שכלל
את אופ #ההתרשמות הבלתי'אמצעית מכל מועמד ,פוטנציאל ניסיונו ותרומתו למערכת הכלכלית של יד
מרדכי ,ובחינה עניינית של יכולתו לתרו למערכת הניהול הכלכלי של הקיבו .
הדיו #המסכ והאחרו #כלל מספר סבבי בה הצביעו חברי הצוות על שני המועמדי המועדפי עליה ,
בכול הופיע דני ברט במקו הראשו #או השני ,והוא המועמד שהומל לבסו על ידי הצוות בהסכמה
מלאה.
דני ברט ,66 ,ב #קיבו סעד ,מילא בסעד תפקידי כלכליי שוני בתחו החקלאות והתעשייה .בהמש
כיה #כמנהל עסקי ויו"ר כלכלי בקיבו סופה .יש לו ניסיו #רב בתחומי חקלאות ,תעשייה ,נדל" #ויזמות
עסקית.
דני עושה רוש של אד ערכי ואתי ,שמבי #וחי התנהלות של מערכת עסקי בקיבו תו ניסיו #והכרות
של עבודה במערכת קיבוצית דמוקרטית .דני מחויב לעשייה ויודע להיות מכוו #בגיבוש יעדי כלכליי
וביצוע ג יחד.
חברי הצוות הממלי סבורי שהצטרפותו של דני להנהגה הכלכלית של הקיבו תסייע רבות לקידו
תחו העסקי של יד מרדכי.
דני יעבוד ביד מרדכי במסגרת של יו בשבוע ,יסייע בקבלת החלטות אסטרטגיות ובליווי הפעילות
השוטפת שבאחריות מרכז המשק ,ויוגדר כמוב #כיו"ר הוועדה הכלכלית של יד מרדכי.

דיו#
במהל הדיו #נערכו הכרות ודיו #פתוח ע דני ,שהשתת בישיבה עד לשלב קבלת ההחלטות.
החברי יוכלו להכיר את דני ולשמוע אותו ממקור ראשו #בשיחת קיבו שתיער ביו ראשו,13/5/12 #
בשעה  20:30בחדר הישיבות.

סיכו
 .1המזכירות מברכת את הצוות הממלי על העבודה המעמיקה והיסודית לאיתור מועמד ראוי לתפקיד
יו"ר כלכלי לקיבו .
 .2המזכירות ,בתמיכה מלאה של נציגי ההנהלה הכלכלית שנכחו בדיו ,#מצטרפת להמלצת הצוות למינוי
דני ברט ליו"ר כלכלי של הקיבו .
 .3המלצת הצוות והמזכירות יובאו לדיו #בשיחת קיבו ולאישור החברי בקלפי.

 .2פינוי אתר הפסולת של הקיבו
א .רקע
אתר הפסולת של הקיבו )מיזבלה( ממערב לקיבו שירת את הקיבו במש עשרות שני  .בשנתיי
האחרונות הובהר לקיבו על ידי מינהל מקרקעי ישראל שהפעילות באתר צריכה להיפסק היות והיא
מופעלת על קרקע שייעודה חקלאי .יחד ע זאת ,הקיבו  ,בסיוע של ראש המועצה יאיר פרג'ו ,#הגיע
להבנות ע המינהל שנית #יהיה לסיי את הפעילות באתר בהדרגה עד סו שנת .2012
במהל נובמבר  2011הועברה תלונה של המשטרה הירוקה )מחוז דרו ( אל המשרד לאיכות הסביבה.
בתלונה פורטו פעולות השלכת הפסולת של הקיבו על קרקע חשופה באתר שאינו מוסדר ואינו ערו
לקליטתה כחוק.
תלונת המשטרה הירוקה חשפה באופ #מיידי את הקיבו לתביעות כספיות  /פליליות לא מבוטלות
ולעלויות פינוי גבוהות .כמו כ #התלונה לא עמדה בסתירה להבנות שהושגו ע מינהל מקרקעי ישראל,
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שכ #האחרו #הגיע להבנות ע הקיבו ביחס לסוגיית הסדרת הפעילות מול ייעוד הקרקע ,ואי #לו קשר
לאכיפה או להנחיות בתחו "הירוק" ,עליו אמו #המשרד לאיכות הסביבה.
בהמש לתלונה ולהערכת המצב ,ובהמש לאישור שהתקבל לכ על ידי המזכירות )דיווח לחברי נמסר ב'
ד.מ – (30/12/11 ,1193 .האתר פונה ונוקה ,לרבות נתח ונסגר פיזית באופ #כזה שלא נית #להשלי בו
יותר פסולת משו סוג – כל זאת בעלות ביצוע של  215אש"ח.
בעקבות הטיפול המהיר והאיכותי ,וסגירת האתר בפועל ,בוטלה התלונה של המשטרה הירוקה והוסר
איו התביעה כנגד הקיבו בהקשר זה.
במהל התקופה האחרונה התברר כי התלונה שגובשה כנגד הקיבו בגי #הפעלת אתר הפסולת – מקורה
בפניה של יאיר ארצי לפקח הממונה מטע המשטרה הירוקה.
בהקשר זה יש לציי #שס עלות המסגרת שנכפתה על הקיבו מייד ע קבלת התלונה מוערכת כגבוהה
משמעותית ביחס לאלטרנטיבה של סגירת האתר באופ #הדרגתי על ידי הקיבו בהתאמה להסכמות
שהושגו ע המינהל.
הפער בעלויות נובע משתי סיבות עיקריות:
 .1דרישות המשרד לאיכות הסביבה מצריכות סוג פינוי פסולת בעלות יקרה יותר.
 .2סגירת האתר כעת בהשוואה לסגירה הדרגתית שהתאפשרה עקרונית ,מייצרת עלות "מוקדמת" ולא
מבוטלת של פינוי פסולת לאתרי מורשי )עלות ההובלה ועלות היטל ההטמנה(.

ב .עיקרי הדיו #במזכירות
מחד –
 .1חשוב תמיד להתיישר ע המינהל התקי #וע החוק.
 .2ידועה ,ברורה ולגיטימית זכות של חברי לפנות לגורמי חוק בנושאי שוני .
מאיד –
 .1פנייה מוקדמת של חברי לרשויות החוק לפני בירור פנימי ומיצויו עלולה לייצר עלויות מיותרות
לקיבו  ,שכמו במקרה הנדו #היו יכולות להיחס לקיבו )פער העלויות בי #אלטרנטיבות הפינוי היה
נחס (.
 .2הקיבו מתנהל על ידי מוסדות ,הנהלות ובעלי תפקידי שנבחרו בקלפי – מתפקיד ואחריות לנהל
את הקיבו בהתא למטרות ולחזו #שהוצבו על ידי כלל החברי – ומכא #הציפייה וההיגיו #לקיי דיאלוג
וביקורת פנימית בי #החברי לבי #הקיבו בסוגיות שיש לגביה #מחלוקת.
 .3אי #ויכוח על הצור ודרישות החוק להסדיר את אתר הפסולת של הקיבו  .ג טר התלונה הוכיח
הקיבו שהוא בדר לביצוע הסדרה זו.

ג .תגובתו של יאיר ארצי
)יאיר הוזמ #לדיו #במזכירות א בחר להעביר תגובתו באמצעות פגישה מקדימה ע אופיר לבנה(:
יאיר מוסר שטעה בכ שפנה למוסדות חו לפני יידוע וניסיו #לפתור את הנושא בתיאו מול הנהלת
הקיבו – ועל כ מתנצל.
יאיר הופתע מכ שהפקח אליו פנה לא הסב את תשומת ליבו לכ שמייד ע הפנייה תוגש כנגד הקיבו
תלונה) .מאז כאמור התלונה בוטלה(.
יאיר ציי #שכל כוונתו הייתה להביא לשיפור פני חורשת הבני שהזדהמה לאור השנתיי האחרונות
ונפגעה פיזית מפעולות הריקו #למזבלה.
יאיר מבקש למסור שככל שנמסר לו ממחלקת האכיפה של המשרד להגנת הסביבה )שרו #ממחוז דרו (
העבודות שהקיבו ביצע באתר בשבועות האחרוני השביעו רצו #המשרד והתלונה תתבטל.
כמו כ #נמסר לו שיש תקדי של בג"צ על פיו נית #לתבוע את סכומי עבודות פינוי האתר מהמועצה
האזורית.

ד .סיכו
 .1בתנאי שנוצרו ,המזכירות מברכת על גמר הטיפול בנושא והסדרת אתר הפסולת לשביעות רצו#
המשרד לאיכות הסביבה.
 .2המזכירות קוראת לחברי לנסות ולפתור מחלוקות קוד כל בבית .הזכות והיכולת לפנות החוצה תמיד
לגיטימיות ותמיד אפשריות ג לאחר ניסיו #הבירור הפנימי.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' עד כא #מישיבת המזכירות ''''''''''''''''''''''''
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עבודות קק"ל בשכונת הנחל
שלו לכול
כחלק מלקחי שריפת הכרמל והיערכות קק"ל בנושא ,החלו השבוע עבודות לדילול עצי חורשת הנחל
)תאילנדי (.
העבודה מבוצעת בהנחיית קק"ל ועל ידי קבל #מטעמה ,ומתואמת ע נציגי הקיבו וע צוות הנוי.
אנו מבקשי להימנע מלהסתובב בחורשה בשעות העבודה.
בברכה ,עדו מ#
___________________________________________________________________________

סיכו אירועי זיכרו #וחג
סיכו יו הזיכרו #לשואה ולגבורה 2012
לפני כשבועיי התקיימה ביד מרדכי העצרת המסורתית לנעילת יו הזיכרו #לשואה ולגבורה.
חברי הקיבו ואלפי המשתתפי זכו להשתת בטקס מכובד בו השתתפו הרמטכ"ל ' בני גנ ; שר
המשפטי – יעקב נאמ ;#יו"ר מפלגת העבודה – ח"כ שלי יחימובי '; ח"כ ניצ #הורובי ; ח"כ שי חרמש;
גזבר הסוכנות היהודית ' רני טרייני ;#אלו פיקוד הדרו – האלו טל רוסו; ראש המועצה האזורית –
יאיר פרג'ו ,#ראש המועצה האזורית שער הנגב – אלו #שוסטר; ראש המועצה האזורית אשכול – חיי
ילי ;#יו"ר חבצלת – אבשלו ויל ;#הח"כ לשעבר חיי )ג'ומס( אורו ;#חיילי צה"ל ,נציגי תנועות הנוער,
חניכי בית ספר שקמה וחופי ועוד.
תודה מיוחדת לישראל מיד ' #על הליווי ,הפעילות והתרומה הנכבדת למאמצי ההפקה והמימו #של
העצרת ,ולצחי לבנו ,#על ניהול צוות ההפקה מטע יד מרדכי.
תודה לעמי וולקובי ומיכה רגב – על הפיקוח הביטחוני.
תודה למפיקת העצרת – רבקה קנטור ולבמאי – עידו דגני!
כמו בכל שנה ,יישר כוח וברכות לכ ' על המסירות ,הנכונות וההתמדה בתפקיד.
תודות וברכות לחברי  ,לבני ולצוותי החינו שסייעו ותרמו להפקת העצרת
לצוות הנוי ' על הכנת מתח העצרת ליו האירוע.
לאלעד פסואה ,יהל שיפמ #וגיל שח – על העזרה והתמיכה הלוגיסטית שנדרשה להפקה.
לשלומית רייזל – על אירוח המוזמני ואישי ציבור שהשתתפו בטקס העצרת.
לדניאלה כה ,#שרית ציו ,#נחמה מ #ורחל אשחר – על ארגו ,#ליווי והכנת חניכי בי"ס 'חופי ' להופעת
בעצרת ,ולחניכי חופי ' על הופעת בטקס.
לשושנה מירוצ'ניק ,דנית לוי ולמחנכות שכבה ח' ' על ארגו ,#ליווי והכנת חניכי בי"ס 'שקמה' להופעת
בעצרת ,ולחניכי שכבה ב' של בי"ס שקמה – על השתתפות בטקס.
לשפרה שכטר וצוות המטבח – על תפעול דוכ #מזו #ושתייה לקהל הרחב.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

סיכו טקסי יו הזיכרו #תשע"ב
תודה וברכה לבאי שלקחו חלק בהכנת טקסי יו הזיכרו #לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
לצוות יו הזיכרו :#ענת רייס ,חנה שני ,פז רייזל ואופיר לבנה – על הובלת טקסי הזיכרו #בקיבו .
לנחמה מ ,#הדס ניר ,שרו #לבנו ,#עידו מ #ושרית וולקובי ' – על הנגינה והשירה.
לאלו #דג ,#נעמי ציו ,#תו פסי ,ח #נווה ,עלמה קור ,#מיכל ארדנינג ,צבי מירב ,משה סוקר ,אריה מורג,
אפרת שני ,צלילה דג – #על הקריינות והקריאה.
לאליהו שח  ,גי ארדנינג וגיא ברו – על שירותי וידאו ,מצגות ותקשורת.
לרחל שטיי – #על סידורי הפרחי  .למשה הקל ,נדב אלד #ותומר ענבר – על שירותי הקול והוידאו.
ליואל שטיי– #על החשמל .לטולי פסי – על הסיוע הלוגיסטי.
לצוות הנוי ולשיבולת ויטקינד – על ניקיו #וגינו #בתי העלמי.#
תודה לנערי המוסד שסייעו בסידור חדר האוכל ,ולחברי שנשארו לעזור בסיו הטקס.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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ערב יו העצמאות ' תודות
תודה וברכה לחברי צוות מסיבת ערב חג העצמאות:
לזיו הררי וסיגל גדיש – מרכזות החג ,ולחברי הצוות :סטיב שכטר ,יאיר ולדמ ,#יוסי אנטמ #ואפרת שני–
על ההובלה ועל הפקת ערב חג נעי ושמח.
תודה וברכה לכל מי שתר להצלחת האירוע ,מי בהופעה ,מי בתמיכה ומי בסיוע:
ליואל שטיי – #על החשמל.
לנאווה גל – על התמיכה ,האווירה והזיקוקי .
לעירית פסלסקי – על המודעה המשותפת והמיוחדת לאירועי זיכרו #ועצמאות.
לאפרת שני ' על ההנחיה החיננית של הערב.
לנדב אלד ,#אסי קלרמ #ויות גדיש – על התמיכה הטכנית.
לשפרה שכטר ,גבי וולקובי וצוות המטבח – על העזרה בכיבוד.
לגבי קור – #על הגשת הכיבוד והמשקאות.
ליוסי אנטמ #ושאולי סנקר – על ארגו #ופיקוד מצעד הדגלני  ,ולילדי הקיבו ' על הביצוע המרשי .
ולכל בית יד מרדכי ' על שיתו הפעולה בשלב החידוני .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

הפנינג יו העצמאות ' תודות
ברכות ותודות לרונ #לבנה על עוד הפקה חגיגית ומוצלחת של הפנינג העצמאות המסורתי במדשאת חדר
האוכל.
ברכות ותודות לבאי שסייעו בהפקת האירוע:
לאבי ויטקינד וטל מ – #על הובלת האירוע יחד ע רונ.#
לצוות המנגל הצעיר –אור #וקני ,#אור #דג ,#מת #וקני #ואמו יצחק ' על המינגול הטעי .
לאשרת קלרמ – #על האחריות על האוכל ,וללימור סטולר ' על הסיוע בהגשה.
למיקי קציר ועידו מ – #על העזרה הלוגיסטית.
לשגיא ישראלי ,יות גדיש ,גל גלזר ,עלמה קור ,#גל דגני ,גל שוש ,#עומר לבנה ואורי קלרמ – #שכמידי
שנה עזרו וטרחו וסייעו רבות בתפעול ובהצלחת האירוע!!!
לשפרה שכטר וגבי וולקובי – על התמיכה מהמטבח.
לנאווה גל – על העזרה בתפעול ,על התמיכה והרוח הגבית לכל אור האירוע!
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

יישר כוח ותודה לכולכ ולהתראות בשנה הבאה!..
__________________________________________________________________________
פורס
במקור
ביו
20/4/12

מכרז לחברות בצוות קר המילואי של הקיבו
ועדת מינויי מזמינה את ציבור החברי להציע עצמ לכה בי
 4נבחרי הציבור שיכהנו כחברי בהנהלת קר המילואי של הקיבו .
חברי המעונייני להציג מועמדות לחברות בהנהלת הקר
ו/או להמלי על חברי אחרי )באישור ( ,מוזמני לפנות אלינו בהקד !
המכרז ייסגר בתארי' 8/5/12
המועמדי יובאו לאישור שיחת קיבו ) (13/5/12והקלפי )(18*20/5/12

פורס
במקור
ביו
20/4/12

בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמ ומרי בקר
ועדת מינויי

מכרז לנציגי ציבור בהנהלת הקהילה
ועדת מינויי מזמינה את ציבור החברי להציע עצמ לכה בי
 3נבחרי הציבור שיכהנו כחברי בהנהלת הקהילה.
חברי המעונייני להציג מועמדות 5לחברות בהנהלת הקהילה
ו/או להמלי על חברי אחרי )באישור ( ,מוזמני לפנות אלינו בהקד !
המכרז ייסגר בתארי' 8/5/12
המועמדי יובאו לאישור שיחת קיבו ) (13/5/12והקלפי )(18*20/5/12

לכבוד
מזכירות יד מרדכי
שלו רב!

23/4/12
הנדו  :עצרת הזיכרו לשואה ולגבורה ביד מרדכי 2012

אני מבקשת להודות לכ על שיתו הפעולה ,התמיכה והסיוע בהפקת העצרת.
ג לאחר הרבה שני של עשייה עדיי נדרשת עבודה מאוד גדולה ומורכבת על מנת להפיק את הטקס
ביד מרדכי .בד בבד מחמירות בכל שנה הדרישות ומסתבכי התנאי  .א לאחר כל אלה מתקיי טקס
מכובד ומרגש הרי זה רק הודות לשותפות ,לעזרה ולתחושת האכפתיות שמלווה את כל העושי למע
הטקס.
השנה השתתפה בטקס מקהלת ביה"ס היסודי "חופי " ,בניצוחה של נחמה מ  .השירה המקסימה של
הילדי הייתה ,לדעת רבי  ,החוויה המשמעותית והמרגשת ביותר בטקס .עצ השתתפות הילדי
בטקס כשה מייצגי את הדור החדש ,את התקומה והיצירה ,בנוס לשירת הנהדרת ,אכ ראויי
לכל שבח.
תודה גדולה למנהלת ביה"ס דניאלה כה  ,למנהלת המקהלה נחמה מ וכמוב לילדי .
בנוס השתתפו ג השנה חניכי בי"ס "שקמה" באופ פעיל בטקס .להשתתפות בני ובנות ביה"ס הייתה
ג השנה תרומה חשובה.
תודות רבות לשושנה מירוצ'ניק מנהלת ביה"ס ולדנית לוי הרכזת החברתית ,וכמוב לחניכי שקמה על
השתתפות .
ג השנה סייעו לנו שני האנשי המלווי אותנו מזה שני ואי אפשר בכלל לתאר את קיו העצרת
ללא הסיוע הענק והתרומה העצומה שלה :
צחי לבנו – שממלא את תפקיד המפיק המקומי ועושה זאת ,כתמיד ,בנעימות ,בשקט ,במסירות רבה
ובהשקעת המו עבודה .יחד ע צחי עבדו מספר חברה' צעירי שהיו ג ה מקסימי ויעילי .
עמי וולקובי – שעל כתפיו מונח למעשה כל נושא הביטחו והבטיחות .נושא זה הול ונעשה מורכב
ומסוב משנה לשנה .עמי מלווה את ההפקה במש שבועות לפני העצרת ומסייע בכל ,עד לעבודה הקשה
והמלחיצה המוטלת עליו ביו הטקס עצמו .תמיד באכפתיות ,בהקפדה ,בהשקעה וביחס ח ולבבי.
תודה גדולה ג לאופיר לבנה ולישראל מיד על הליווי והתמיכה לאור כל הדר .
בברכה חמה –
ר ב ק ה ק נ ט ו ר * מפיקת העצרת
ע י ד ו ד ג נ י * במאי העצרת

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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