קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1211
2252512
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,02:22
באחריות יפעת
ויוסי אנטמן

בדף הפעם* :חג שבועות *דו"ח קלפי *דיווחים ועדכונים

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

חברים ,תושבים ,נקלטים ובנים  -הורים ,ילדים ,סבים ,דודים
ספרנו מפסח את הימים  -ועתה נתכנס לחגיגת ביכורים

בערב החג ,שבת 21/5/62
בשעה :66:11
סדנא להכנת עטרות פרחוניות לשבועות ,בהנחיית שיבולת
(על פי ההרשמה שהתקיימה בחדה"א)
לאחר מכן ...בשעה :61:11
ניפגש בשער לכיוון חורשת הבנים לטיול והפעלה (כחצי שעה) בין הפרדסים ,נסיים
בשעה  60:11בשדה החיטה "דיאפ צפון" לכיוון כרמיה -

לטקס ביכורים
המגיעים לטקס ברכב מתבקשים לנסוע במשנה זהירות
ולחנות הרחק ממקום הטקס!!!
מסלול ההליכה אינו מתאים לעגלות –
ניתן ללכת במסלול חלופי ,דרך שער בית האריזה.
לאחר מכן ...ארוחת ערב חלבית בחדה"א
ו"חצר אחורית" עם מרקיד  -בואו עם מצב-רוח לפזז...

ביום החג ,יום ראשון 20/5/62
בשעה 61:11
פתיחה חגיגית של עונת הרחצה בבריכה ,עם מתנפחים וארוחת צהריים קלילה
מצפים לראותכם ,צוות החג וועדת תרבות
1

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום 21/5/02:
 .0הקיבוץ מאשר את מינויו של דני ברט לתפקיד יו"ר כלכלי ביד מרדכי.
תמכו ,55 :התנגדו ,01 :נמנעו .01 :ההצעה אושרה.
 .2בחירת נציגי ציבור להנהלת הקהילה של הקיבוץ:
שלושת המועמדים שנבחרו לנציגי ציבור בהנהלת קהילה (לפי סדר א'-ב' של שמות המשפחה):
מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,שי ציון.
 .1בחירת נציגי ציבור להנהלת קרן המילואים של הקיבוץ:
ארבעת המועמדים שנבחרו לנציגי ציבור בהנהלת קרן המילואים (לפי סדר א'-ב' של שמות המשפחה):
שמעון כורם ,צבי מירב ,צביה סגל ,גדי רינת.
------------------------------ספרו :רחל שטרנברג ,לינדה כשר ,שלומית רייזל.
------------------------------ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,אניה יצחק ,מרים דרור ,סטיב שכטר ,רוני קרלינסקי ,לינדה כשר ,שלומית
רייזל.
___________________________________________________________________________

משולחנו של מנהל הקהילה -

עדכון פרויקטים

בית הבריאות
אנו נמצאים בשלבים אחרונים של הקמת הבית הסיעודי הממוגן ,ממתינים כרגע לאישורי כיבוי אש
ופיקוד העורף.
כחלק מתוכנית ההשקעות השנה ,החלו פעולות הצטיידות (מטבח ,ריהוט וכ"ד) ושיפוץ הדירוניות
הצפוניות (בעבר בתי מג"ב).
בתאריך  02ליוני בשעה  15:11יגיע לביקור בבית הסיעודי השר להגנת העורף ,מתן וילנאי ,ביחד עם נציגי
המועצה האזורית .בתוכנית :טקס קצר בנוכחות השר אשר גילה מנהיגות והצליח להעביר בהחלטת
ממשלה את תקצוב הבית הסיעודי של יד מרדכי בסכום של  2.2מיליון ש"ח .החברים מוזמנים.
הטכס הרשמי של חנוכת בית הבריאות יערך במועד אחר.

משרד החקלאות
על מנת לממש את השתתפות משרד החקלאות ,נפגשתי עם מהנדס החשמל ואדריכל הנוף של הקיבוץ
במשרד החקלאות ,לצורך הגשת תוכניות מפורטות של המדרכות בצידו הצפוני של הקיבוץ (שכונת
ותיקים ושכונת נווה שקמה) וכן תוכניות מפורטות של פריסת עמודי התאורה בכל שכונות המגורים.
כעת אנו ממתינים לאישור התוכניות ולסיום מכרז קבלנים שיבוצע על ידי משרד החקלאות.
משרד החקלאות שואף להיכנס לביצוע התוכנית ביד מרדכי בטווח החודשים יולי – ספטמבר .2102

מדרכות  -צד דרומי של הקיבוץ
בעוד שבוע יחלו עבודות סלילת מדרכות חדשות שעדיין לא בוצעו:
 .0בצד המזרחי של שכונת אפקה (הדרומית לסנוביון).
 .2בצד המזרחי של שכונת נווה משק.

מועדון קהילתי
חדר המורים של בי"ס חופים הישן ישופץ ויהפוך בקרוב למועדון קהילתי .תחילת עבודות :מחצית יוני
.2102

שיקום גינון
ברכות לצוות הנוי על עבודתו הברוכה והמסורה!
ככול שחולף הזמן עוד ועוד שכונות מקבלות טיפול מרשים מידיו הנאמנות של צוות הנוי.
בעוד כשבוע  -שבועיים יחלו עבודות שיקום הגינון בשכונות נווה משק ונווה זית.

ממדים
פרויקט שלב א' – חלק דרומי של הקיבוץ  -אמורים להתחיל עבודות תיקון במסגרת שנת הבדק.
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פרויקט שלב ב'  -חלק צפוני של הקיבוץ  -בשעה טובה סיים הקבלן את שלב הבנייה והשלמת התיקונים,
וכעת נכנסו לתקופת שנת הבדק.
תזכורת לחברים :בכל בעיה בנושא הממדים אתם מוזמנים לפנות לאליהו שחם או ללימור לבנה.

רשת חשמל
הסתיים פרויקט החלפת רשת החשמל ,יואל פועל מול החברה המבצעת להשלמות ותיקונים נדרשים.

כביש גישה ומגרש החניה בגיל הרך
השבוע בוצעו תיקונים הקשורים לשנת הבדק.
שבת שלום ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

טיפול מונע להתרבות זבובים
על מנת להסתייע במציאת מוקדי התרבות הזבובים ובהצעות לפתרון בנושא אנו נעזרים כיום ביובל גרוס,
יועץ מקצועי להדברת זבובים ,המוסמך והמורשה לכך על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
בבדיקתו האחרונה שהתקיימה החודש ציין יובל גרוס במכתב לקיבוץ מיום  01/5/02כי:

"בסיור שערכתי במתחם הרפת התרשמתי כי אכן מבוצעות פעולות שוטפות לטיפול במוקדי
דגירת זבובים ונראה כי מושקע מאמץ בנושא וכי איתמר דגני ,רכז הרפת ,מודע לחשיבות
הרבה של הטיפול ומשקיע זמן ומשאבים בתחום".
סביב שטח המגורים מוצבות מלכודות זבובים פעילות אשר מטופלות על בסיס קבוע
ותפקידם ללכוד זבובים בוגרים ולהפחית את המטרד.
המלצותיי :
להמשיך ולהתמיד בפעולות מניעת דגירת זבובים בזבל הפרות ,במיוחד במעצרות ובשוליהן,
בתדירות גבוהה ובאמצעים מכאניים כגון שופל ,אשר תכליתם לפגוע בדגירת הזבובים
ולמנוע את התפתחותם.
מניסיוני ולדעתי המקצועית ניתן בהחלט להוריד באופן דרמטי את כמות הזבובים הבוגרים
באוויר ע"י פעולות מניעה אלו וזאת כדי להביא להפחתת מטרד הזבובים בחודשי הקיץ
החמים.
כמו כן יש להמשיך ולתפעל את מלכודות הזבובים באופן שוטף ורציף כפי שהדבר מבוצע
כעת ,ולפי צורך להוסיף מלכודות נוספות.
אני בטוח כי רק פעולות רצופות ושוטפות לאורך זמן ובאופן עקבי יביאו לתוצאות וזאת ללא
צורך בהשקעה בחומרי הדברה יקרים אשר יעילותם לטווח קצר"
בברכה ,יובל גרוס  -מוסמך המשרד לאיכות הסביבה רישיון מס' 0222
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------כיום יש  11מלכודות המפוזרות ברחבי הקיבוץ .בשבוע הקרוב נוסיף עוד עשר מלכודות כתגבור.
חגי ארדנינג קיבל את האחריות על הדברת הזבובים בקיבוץ ותפעול המלכודות באופן שוטף.
במידה ומי מהחברים מבחין בפעילות חריגה הקשורה בזבובים ,בקיבוץ ובסביבתו ,מוזמן לפנות אליי.
החברים והתושבים מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה  /שאלה הקשורה לשרות לחבר.
במידה והפניה לא דחופה  -ניתן לפנות באימייל – limor_l@yadmor.co.il
במידה והפניה דחופה  -ניתן לסמס או להתקשר לנייד .152-1121151
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בברכה ,לימור לבנה

סיכום עונת הגשמים 2100-2102
אז זהו ,אנחנו מסכמים את עונת הגשמים האחרונה.
 250מ"מ הם מנה יפה ,אבל גם השנה אנו מגרדים מלמטה את הממוצע הרב שנתי ( 255מ"מ) ,אך לאחר
רצף של ארבע שנים שחונות יש בכך נחמה פורתא.
החודש הגשום ביותר היה ינואר  2102עם מנה של  021מ"מ .הגשמים הסתיימו באמצע מרץ ,כך שלפנינו
שבעה חודשים יבשים.
החורף לא חווינו אירועים חריגים במיוחד ,לא של גשם ולא של טמפרטורות ,גם שלג לא ירד באזורינו .פה
ושם חווינו ממטרי ברד ,ורק הקשתות היפות ידעו לספר שהמבול נגמר אי שם בשנות התשעים.
נחל שקמה זרם פעמיים וחצי ,ובכך פיצה במעט על שנים ללא זרימה.
שאר הנתונים ,למי שמתעניין ,הועברו במשך העונה בדואר האלקטרוני ,זאת באדיבותו של אמיר דבורה
שמעדכן את הטבלאות מדי שנה.
מצורפת טבלה מסכמת למשקעי העונה:
ריכוז נתונים על הגשם בין השנים 2002-2022
20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

ממוצע
002002
202022

20112012

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי

0.0
16.2
47.8
58.2
142.2
25.7
13.0
31.7
0.0

0.0
53.0
28.9
86.4
148.3
70.1
101.1
0.0
0.0

0.0
0.8
86.9
54.3
111.1
106.4
1.1
0.0
0.0

0.0
96.5
17.2
46.0
6.4
110.7
29.3
0.6
0.0

1.5
28.8
65.7
49.3
36.7
12.1
72.1
4.7
5.5

0.0
3.5
0.0
77.1
98.4
46.4
48.2
33.8
1.2

0.3
33.1
41.1
61.9
90.5
61.9
44.1
11.8
1.1

0.0
5.2
93.7
54.1
62122
8629
80.6
0
0

סה"כ

334.8

487.8

360.6

306.7

276.4

308.6

345.8

451.6

ממוצע רב שנתי 522 :מ"מ

נשתמע בהקדם בעונה הבאה ונקווה שתהיה גשומה לא פחות מזו האחרונה!
מודד הגשם  -עדו מן
__________________________________________________________________________

'ספורט למשפחה' –
סיום עונה ותחילת מתכונת קיץ

ל"ג בעומר  -תודות
בהמשך למסורת היפה ,גם השנה חגגנו
את ל"ג בעומר במדורה' ,פיתות על
האש' ,משחקים ,אווירה טובה ואוכל טוב.
תודה לנאווה גל ולחברי צוות התרבות –
על ארגון האירוע.
תודה ליואל שטיין על החשמל ,ולמיקי
קציר על ציוד הקמפינג.
תודה לכל מי שטרח והכין והביא מאכל
לארוחת הערב המשותפת!
היה מוצלח ,מושקע וטעים מאד!
להתראות עם כולכם
גם בשנה הבאה!..

עם פתיחת עונת הרחצה בבריכת השחייה
ותחילתם של הקיץ והחום ,מסתיימת העונה
הרשמית של "ספורט למשפחה" בימי שישי בערב.
הערב תתקיים פעילות אחרונה של "ספורט
למשפחה" לעונה זו ,והחל מיוני  2102נעבור
למתכונת קיץ ונפתח את "ספורט למשפחה" אחת
לחודש בלבד ,כרגיל בימי שישי בשעה .21:11
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל המשפחות
שהתנדבו מדי שבוע לאחריות על פעילות זו!
תודה מיוחדת שלוחה ליותם גדיש שדואג לשיבוץ
המשפחות האחראיות לאורך כל השנה!!
שבת שלום ,ישראל סטולר
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שיחת קיבוץ*
תתקיים ביום שלישי  ,26/6/0בשעה  ,/0:22בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושא לדיון :אישור מאזן מאוחד יד מרדכי לשנת 02//
המאזן יוצג בשיחה על ידי נציג משרד רואי החשבון 'ברית פיקוח' והנהלת המשק ,ובנוכחות חברי
ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ.
*השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ,ובשידורים חוזרים בימים ד'-א',/-/26/6/0 ,
בשעות 0/:12 6 /0:22 6 /1:22 6 0:22
נושא השיחה יובא להצבעת קלפי בתאריכים 0-/26/6/0
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
לדוד גורביץ ידידינו החדש בחיים
בתודה עמוקה ובהערכה רבה על הובלת טיול נהדר באווירה טובה .בנהיגה וארגון
נהדרים וברוח טובה ונעימה במשך כל הימים שבילינו יחד.
להתראות בטיול נוסף,
מהרוזנטלים ,הלוינים ,הליטבקים ולבנה
-------------------------------------------תודה אישית
למדריך היקר שלנו דוד גורביץ,
עשית לנו טיול נפלא .נהנינו מהדרך שאתה מנהל את העניינים  -ברגישות ובנחישות!
יצאת גדול!!
נורית ואורי לבנה

לסבתא רבא מרובת הנחת יפה
לסבים הגאים בלה ודני שני
ולהורים המאושרים סמדר וגדעון
מזל טוב להולדת הנין ,הנכד והבן – אורי !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבתא הגאה אתי ברקוביץ' (זוגתו של אילן מאירי)
ולהורים המאושרים ענת וריקרדו
מזל טוב להולדת הנכדה והבת ליאה !
אחות לנדין
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום וחג שבועות שמח לכל בית יד מרדכי!
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