הערב במועדון
לחבר:
הצגה – "איפה
הרומנטיקה?"
פרטים בהמשך
בעמוד האחרון...

קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1196
20.1.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות
אניה ומאיר יצחק

בדף הפעם* :הצבעה בקלפי *דיווחים ועדכונים

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

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל
בסוף השבוע וביום ראשון –
20-22/1/12
בימים ובשעות:
שישי18:30-20:30 :
שבת11:30-13:30 :
ראשון11:30-13:30 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר מינויו של אלון דגן לתפקיד מנהל מש"א ביד מרדכי.
בעד  /נגד  /נמנע
-------------------------------------------------------------------------------------------
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 .2בחירת נציגי ציבור למזכירות הקיבוץ )ועד ההנהלה של הקיבוץ(:
כל בוחר מתבקש לסמן "בעד" שישה ) (6שמות בלבד.
פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מן האמור ,ייפסל.
תשעת ) (9המועמדים אשר יקבלו את מירב קולות המצביעים ,יכהנו כחברים במזכירות
הקיבוץ )ועד הנהלה(.
להלן רשימת המועמדים לפי סדר הא'-ב' )סמנו  6שמות בדיוק!(:
בעד

שם המועמד
גי ארדנינג
גיורא אתר
מוסא בר סמך
גיל דגני
עפרה הלפרין
מושון וקנין
רונן לבנה
יהודית מידן
אורלי סיגלמן
רעיה פסי
אילון פרידמן
איתן ציון
רחל שטיין

 .3הקיבוץ מאשר העתקת מבנה המכוורת החקלאית למיקומו החדש בהתאם לתוכנית האב של יד מרדכי
ובכפוף לאומדן העלות ולתוכנית המימון שהוצגו בשיחת הקיבוץ מיום .9/1/12
בעד  /נגד  /נמנע
------------------------------------------------------------------------------------------ .4הקיבוץ מאשר המלצת צוות מרפאת השיניים ,צוות היישום והמזכירות לעדכון ההשתתפות העצמית
.50%
 15%ל50% -
15%-25%
בעלויות טיפולי השיניים במרפאת השיניים של הקיבוץ מ25% -
בעד  /נגד  /נמנע
------------------------------------------------------------------------------------------ .5הקיבוץ מאשר המלצת צוות היישום והמזכירות לעדכון מחירי הכביסה והגיהוץ במכבסת הקיבוץ :מ4 -
 ₪ל ₪ 5.25 -לקילו כביסה ,ומ ₪ 4 -ל ₪ 6.5 -לפריט מגוהץ.
בעד  /נגד  /נמנע
-------------------------------------------------------------------------------------------
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 .6הקיבוץ מאשר הצעת הצוות הרחב )מזכירות ,הנהלה כלכלית ,צוות מש"א וצוות ההיגוי של פרויקט
השיוך והצמיחה( למבנה הארגוני של יד מרדכי – כפי שהוצג על שלושת מרכיביו בשיחת הקיבוץ מיום
:9/1/12
א .דיאגרמת המבנה הארגוני ועקרונות הפעלת המוסדות המרכזיים.
ב .היקפי משרות של בעלי תפקידים מרכזיים.
ג .נוהל בחירת בעלי תפקידים מרכזיים ,מנהלי מקומות עבודה ורכזי ועדות מרכזיות.
בעד  /נגד  /נמנע
------------------------------------------------------------------------------------------ .7הקיבוץ מאשר את מתווה הפעולה והתנאים להכנסת שותף עסקי לענף שירותי האבקה כפי שהוצגו
בשיחת הקיבוץ מיום .16/1/12
בעד  /נגד  /נמנע
-------------------------------------------------------------------------------------------

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ מס'  1בנושא עתיד ענף שירותי האבקה
.12/1/12
תאריך השיחה12/1/12 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :יואל שטיין.
נוכחים 60 :חברים.
שידורים :השיחה צולמה אך לא שודרה בהמלצת ההנהלה הכלכלית ,זאת בשל חשיפת נתונים כלכליים
מפורטים ומגמות עסקיות של ענף שירותי האבקה.
נושא השיחה :דיון מס'  1בנושא עתיד ענף שירותי האבקה.
הדיון הוקדש להצגת הענף ,תחומי עיסוקו ומגמות הפיתוח.
החלטות :הדיון יימשך בשיחה נוספת )התקיימה ביום .(16/1/12
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ מס'  2בנושא עתיד ענף שירותי האבקה
תאריך השיחה.16/1/12 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :יואל שטיין.
נוכחים 70 :חברים.
שידורים :השיחה צולמה אך לא שודרה בהמלצת ההנהלה הכלכלית ,זאת בשל חשיפת נתונים כלכליים
מפורטים ומגמות עסקיות של ענף שירותי האבקה.
נושא השיחה :דיון מס'  2בנושא עתיד ענף שירותי האבקה.
הדיון הוקדש לסקירה כלכלית ולהצגת מתווה הפעולה והתנאים להכנסת שותף עסקי לענף.
 20לינואר .201220-21החלטות :נושא השיחה יובא להצבעה בקלפי בסוף השבוע וביום ראשון 21-22
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________
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אבלים ומשתתפים בצערם של
אילן מאירי ,ורד רן והמשפחות הרחבות
עם פטירתה של חברתנו היקרה

הלה מאירי

ז"ל

נולדה בפולין 22.6.1915
נפטרה ביד מרדכי 18.1.2012
יהי זכרה ברוך!
בית יד מרדכי

הלה מאירי  -קורות חיים
נולדת בקיץ  1915בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה כבת יחידה .לא הייתה לך ילדות מאושרת .אביך
יהושע טננבאום ,גויס לצבא הפולני בהיותך בת  5חדשים .במהלך המלחמה נשבה על ידי הצבא האיטלקי
ונותר מספר שנים בשבי באיטליה .כך ארע שרק בשנת  1920הוא הגיע הביתה ופגש אותך כבר ילדה בת
ארבע וחצי שגדלה למעשה ללא אב .הפגישה שנערכה בגן הילדים הייתה טראומטית .הגננת אמרה לך
ללכת לאבא שלך ואת שלא הכרת אותו וראית בו אדם זר סירבת .האבא שציפה שילדתו תרוץ ותחבק
אותו כעס עלייך מאד ולא קיבלת ממנו אהבה רבה.
לא עברו יותר משנתיים וחצי מאז שחזר אביך מהמלחמה ואת רק התחלת להתרגל אליו  -הוא הותקף
ונרצח .היה זה ערב פברואר חורפי בשנת  1922ואת רק בת  6וחצי .בריונים פולנים שתכננו לשדוד אותו,
עקבו אחריו בעודו צועד בדרכו לביתו ,תקפו ורצחו אותו באמצע הרחוב .האבא שיצא להילחם למען
המולדת הפולנית ,נרצח על ידי אזרחי עירו הפולנים! מראה גופתו של אביך השרועה באמצע הרחוב ודמו
שניגר וקפא בשלג הלבן ,נותרו חרוטים עמוק בזיכרונך שנים רבות.
כך התאלמנה אימך בגיל  .27כעבור שנתיים היא נישאה שנית לאדם שהפך לאביך החורג .הוא היה אדיש
לגמרי כלפיך וכעבור שנה התגרשה ממנו אימך ושוב נשארה לבד .כעבור שנה נוספת נישאה אימך שוב
לגבר חדש שגם הוא היה אדיש לגמרי כלפייך .ימים שלמים נשארת לבדך בבית והיית בודדה מאד.
אין פלא שעם חיים מלאי בדידות וחסרי אהבה מצד המבוגרים ,מצאת כנערה מתבגרת בת  ,13סיפוק
חברתי רב בהצטרפותך לתנועת השומר הצעיר בעיר לבוב .במסגרת חיי התנועה יצאת למחנות קיץ
טיולים ופעולות שונות שמילאו את חייך לפתע בשמחת חיים שהייתה חסרה לך כל כך.
התגאית מאד להיות אחת מתשעה חניכים שהגיעו בהמשך ליד מרדכי מקן שומרי גדול בעיר לבוב.
זו הייתה אחת התקופות היפות ביותר בחייך .הייתן מבלות  6נערות ביחד בעיר גם מעבר לפעולות שנוהלו
בקן.
הצטיינת בבית הספר היסודי ולכן המליצו עליך להמשך לימודים בגימנסיה הפולנית ,אולם עקב זהותך
היהודייה ,הדבר לא התאפשר וכך החלטת ללמוד מקצוע תפירה בבית ספר מקצועי יהודי אותו סיימת
בגיל  .18התחלת לעבוד בתפירה כדי להרוויח כסף לממן את הוצאות העלייה שלך.
בפברואר  1938הפלגת מאיטליה לישראל בצורה בלתי לגאלית .לאחר שבוע סוער בים ,באנייה צפופה
וחוסר מזון ,הגעת בלילה חשוך לחוף נהרייה.
את הלילה הראשון שלך בארץ עשית במיטה אחת יחד עם תושבת נהרייה .לאחר שהייה של יומיים בעין
המפרץ ,יצאת באוטובוס למצפה הים.
רוב הציוד והתמונות שלך ,ששלחת מהבית בארגז בצורה נפרדת בים ,נשכח על ידי אחד מחברי הקיבוץ
בתחנת האוטובוסים שבנתניה .הדבר גרם לך גרם לשברון לב ,כך אבדו כל הזיכרונות והתמונות של
משפחתך.
העבודה הראשונה שלך בארץ בקיבוץ הייתה בקטיף תפוזים בפרדס .שם גם פרחה אהבתך לזאב לו נישאת
מאוחר יותר .היו לכם יחד שנים יפות של אהבה ומסירות אחד לשני .גידלתם שני ילדים שהביאו לכם 8
נכדים ו 8 -נינים אותם אהבתם מאד.
שנים רבות עבדת במסירות בתפירה סלונית של ביגוד לחברות הקיבוץ.
חברותיך מקן השומר הצעיר בלבוב ,היו לאורך כל חייך חברותיך היחידות בקיבוץ להן שמרת נאמנות
עשרות שנים .בשנותייך האחרונות סבלת מאד.
נוחי לך על משכבך בשלום.
אוהבים אותך ,בני ובנות משפחתך.
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קם מועדון שחמט אזורי ביד מרדכי  -מילות תודה
עם פתיחת מועדון השחמט ביד מרדכי במבנה הנהלת "חופים" לשעבר ,ברצוננו להודות
לחברות וחברים שעזרו ונתנו כתף בהתנדבות ובכך אפשרו את פתיחתו:
עמירם דרור ,הדס אנג'ל ושפרה שכטר – תרמו שולחנות; יוסי דהרי )מנהל המרכז הקהילתי במועצה( ודני
דנינו )מדריך נוער בניצן( – תרמו כסאות; משה'לה הררי ,חנה מורג סוקר ,צפריר ניר ודנה מגיד מן – ניקו
ושפשפו את המבנה; גדעון סגל  -ביצע עבודות מסגרות;
בהזדמנות זו ,נודה למישל דגני ,שפרה שכטר ופז רייזל – שאפשרו לקיים משחקי שחמט במבנים שבאחריותם
בטרם פתיחת המועדון.
בשם כל שחמטאי המועדון ואלה שיצטרפו בהמשך .....תודה!!!
משה סוקר

עדכון ממוסד בית

מועדון החברים
ניפגש ביום שני ,23/1/12 ,בשעה ,20:30
במועדון לחבר )ליד המוזיאון(.
לקראת חג האילנות – נקדיש את הערב לפירות הדר פרדסנו.
ניפגש עם יעקב מורדיש,
שיספר לנו על הפרדס ועל פיתוח זני ההדר השונים.
במפגש יוצגו דוגמאות מהפירות המגוונים...
נוכל לראות ...להריח ...ולטעום!....
חברים ,בנים ,נקלטים ותושבים – כולכם מוזמנים!
ארוחה קלה ומתאימה מובטחת
להתראות – צוות המועדון

ביום רביעי השבוע ,עברו
נערי מוסד בית בין בתי
הקיבוץ ,במסגרת יום
ההתרמה לאלו"ט .הנערים גייסו סך
של .₪ 1,422
תודה לכל החברים והתושבים
שתרמו למטרה חשובה זו.
תודה גם לנערים ,שלמרות הקור
)ושיעורי הבית ,(...יצאו חמושים
בפנקסי קבלות וברצון טוב לסייע
לזולת.
אנחנו גאים בכם מאד!
מורן ענבר ומישל דגני

איפה הרומנטיקה?
הקומדיה שתפיל אותכם מהכיסא ...צחוקים בלי הכרה...

הערב ,שישי ,20/1/12 ,במועדון לחבר:
בשעה  - 20:30קפה ועוגה !
בשעה  – 21:00ההצגה מתחילה !..לא לאחר...
מחזה הלהיט של :ניל סיימון .תרגום ועיבוד :אמירה פולן.
קומדיה מצחיקה עד דמעות ,על בעל מסעדת דגים "יבש" ומרובע ,שמעולם לא הייתה
לו אישה אחרת מלבד אשתו שלה הוא נשוי שנים רבות ,עד שמחליט שהוא רוצה לרענן
את חייו השגרתיים  -באמצעות מפגש או "סטוץ" רומנטי אחד ויחיד ,שיזכור כל חייו.
משתתפים:
« אמירה פולן )שחקנית "הבימה" " /תיאטרון חיפה"(.
« זהר סדן )תיאטרון "נוצר"  /קול ישראל(.
ההצגה מצחיקה עד דמעות ,כייפית ,שנונה ,ועושה טוב על הנשמה!
חברים ,בנים ,נקלטים ,תושבים  -כולכם מוזמנים
להתראות – ועדת תרבות

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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