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הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  11/7/14בשעות 11:31-13:31 :ו13:31-01:31 -
וביום ראשון  13/7/14בשעות11:31-13:31 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את המאזן המאוחד לשנת  3112כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .3.7.311.
בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.3/7/1. :
יו"ר השיחה :גיורא אתר .צילום והגברה :יואל שטיין.
נכחו באסיפה 11 :חברים .
השתתף בדיון :רו"ח אליאב יוסף.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי.
נושאי השיחה :אישור המאזן המאוחד לשנת .3112
החלטות :המאזן לשנת  3112יובא לאישור החברים בקלפי בימים שישי וראשון  11/12ליולי .311.
__________________________________________________________________________

בריכת השחייה – עדכון
למרות הרצון הטוב של כל הגורמים ,יש עיכוב בעבודות על הבריכה הנובעות בעיקר מבעיות טכניות של
הקבלן .עקב כך הבריכה לא תפתח בשבת זו  4.7.1.כפי שתוכנן.
אנו מתנצלים על עגמת הנפש לחברים ולתושבים ,ומקווים לפתוח את הבריכה בימים הקרובים.
על מועד הפתיחה – תבוא הודעה.
בברכה -איתן
__________________________________________________________________________
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חיובי חשמל לפי תעו"ז (תעריפי עומס וזמן)
בתאריך  1.7.1.מתבצע מעבר מתעריפי ושעות אביב לתעריפי ושעות קיץ .העונה מסתיימת ב.21...1. -
להלן תעריפי ושעות עונת קיץ:
תחום

שעות בימים א'-ה'

שעות בערבי שבת וחג

שעות שבת וחג

תעריף כולל
מע"מ

פסגה

 11:11עד 17:11

_____

_____

 142..1אג'
לקווט"ש

גבע

 17:11עד 11.11

_____

_____

 44..3אג'
לקווט"ש

 17:11עד 31:11
שפל

 31:11עד 17:11

 11:11עד 3.:11

 11:11עד 3.:11

 ...14אג'
לקווט"ש

אני רוצה להזכיר לקוראים את הטבלה כי היא בנויה על העיקרון של יממה המתחילה ב 11:11 -ומסתיימת
. 3.:11
מנויים מחויבים במסלול תעו"ז ,יחויבו  ₪ 32.13בחודש כהוצאה קבועה לאחזקת מערכת לפי התקנות.
מנויים המחוייבים בתעריף "קבוע דירתי" יחוייבו  ₪ 14.14בחודש כהוצאה קבועה לאחזקת מערכת לפי
התקנות.
תזכורת –דירות שלא מחוברות לתעו"ז ומנויים שפנו וביקשו זאת כפי שפרסמנו יחויבו לפי תעריף קבוע
דירתי של  42.74אג'/קווט"ש (כולל מע"מ) בלי קשר לשעות השימוש.
בברכה
מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________

חבילות מתוקות לחיילים בודדים
המטרה :חבילה מתוקה +מכתב אישי לחייל בודד
הרקע :לפני כ  4חדשים התגייסנו (בצורה מדהימה אני חייבת להודות) למען חיילים בודדים במחווה
אלון .וגרמנו להם לשמחה והתרגשות רבה .בשבוע הבא מסתיים מחזור נוסף .אני היססתי מאד אם
להתארגן שוב כשהנימוקים היו:
 .1התארגנות לקויה של הצבא בחלוקת החבילות
ל"הפיל" שוב על מי שכבר הכין את המשימה.
.3
לפני יומיים התקשרה אלי קצינה מהבסיס והדגישה בפני את החשיבות הרבה וההתרגשות הרבה שחוו
החיילים הבודדים במחזור הקודם .אמרתי לה שרק התחייבות גורפת שלה להתארגנות אחרת אני מוכנה
לנסות להתארגן .זאת על אף שהזמן ממש קצר קצר (שבוע בלבד) (היא התחייבה)!
ברור לי שעל הקהילה שלנו  41חבילות תוך שבוע זה קצת גדול .ולכן אני פונה אליכם (אני גם עושה זאת
בעצמי) שמי שקשור לקהילות נוספות קבוצים מושבים וכ"ו להפיץ מכתב זה ולעזור לי לעמוד
בהתחייבות...
ת'כלס מה צריך לעשות? לקחת קופסת נעלים (לא נעלי צעד ראשון )...למלא אותה בכל טוב מאפה ביתי,
או קנוי ,חטיפי עלית ,משהו מלוח וכ"ו ,להוסיף ברכה אישית של איחולים לסיום הקורס והשתלבות
בצ.ה.ל  ( .כדאי להוסיף טלפון למקרה שהחייל ירצה להודות לכם) .
לגבי איסוף החבילות ,אפשר לפנות אלי .אני מקווה שכבר ממחר יהיו במרכול קופסאות ריקות...
אני מודה מראש לכל מי שירצה להכין חבילה ,ומתנצלת על ההתראה הקצרה.
בברכה חמה ותודה מראש
מרים כורם – 14321321.4
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תודה לשחר ג'ויה קולן (הלפרין)
השבוע שמענו במועדון החברים את שחר ,שסיפרה על עיסוקה המיוחד .שחר מטפלת באנשים באמצעות
אותיות שמם ותאריך לידתם .בשילוב טכניקה מיוחדת של אותיות ומספרים שחר יכולה להגיע עם
המטופל לתובנות לגבי מצבו .חלק מהשומעים התחברו אל התיאוריה הזאת וגילו עניין ,ולחלקם היה
הדבר חדש ועדיין בלתי מובן ולכן העלו שאלות רבות.
האווירה הייתה חמה ומפרגנת ,ונהנינו מאד.
תודה לך שחר ,על ששיתפת אותנו בעיסוקך זה.
המשתתפים והצוות
__________________________________________________________________________

לזכרו של עודד מילטאו ז"ל
מתוך הספד שנישא לזכרו
רותי דני ורועי,
כאבכם קרוב ומוחשי מאד גם בלבי ובלבם של בני הקבוצה וחבריו הרבים של עודד שבפינו כונה עוֹדי.
כמי שלא ידעו לפרטיו את המצב הבריאותי ורק ניזונו מפגישות מדי חצי שנה מותו הכה בנו לפתע,
ומאתמול ,עת שהגיעה הידיעה ,אני חוזרת לחיים המשותפים שלנו ,לזיכרונות ,לחברות ולאהבה הגדולה
שאהבתי אותו מאז לידתנו ,והמחשבה הבלתי נתפסת שזה נגמר מצליפה ללא רחם בקסם האתמול.
דרכינו נפרדו כשהיינו בני עשרים ושלוש ,חודשים מספר אחרי מלחמת ששת הימים .לעולם לא אשכח את
פגישתנו מששב מהקרבות ההם .נפגשנו ליד הגבעה של המוזיאון; עודד מאובק ומהוסס ,מבוגר בשנים
מעודד שלפני המלחמה .התחבקנו בהרגשת הקלה של ניצולים ואמרתי לעודד "אני כל כך שמחה שחזרת"
וקולי נשבר ,והוא ענה לי במאמץ לא קטן" :לא כולם חזרו" .ולא יסף ,לבד ממבט מרוחק ובה בעת מכונס
בעצמו.מאוחר יותר נודע לי שהג'יפ של יחידת הסיור החטיבתית שעליו פיקד נפגע ורק עודד שרד את
הפיצוץ.
עודד נולד בשנים באוקטובר  11.2להוריו רגינה לבית אופנהיים ואליהו מילטאו במצפה הים שליד נתניה.
בחורף  11.4עברו ילדי הקיבוץ והאימהות לנקודה החדשה שנבנתה בחירביה שזה עתה קיבלה את שמה
"יד מרדכי".
ילדותנו הייתה מאושרת עד מלחמת השחרור ,או לפחות לא ידענו אחרת .השישייה של מרים – חזקי,
שרה ,שמואל ,ישראל ה ,עודד ואירית בלתה יחד ביום ,בלילה וגם ובהקמות .אהבת ההורים והקיבוץ כולו,
מים ,שמש ומרחב פתוח היו מנת חלקנו בימים אלה .במלחמת השחרור הכל השתבש .ישראלה התייתמה
מאביה ,אלו נפצע קשה והחלמתו הממושכת ,הסבל שסבל בגין פציעתו והכאבים שסבל במשך שנים נתנו
את אותותיהם על המשפחה הקטנה.
במהלך הפינוי חיינו בעלי-קאסם במשך כשנה וחצי ואלו השתלב במסגרייה שהוקמה שם במטרה
להתפרנס ולא להיות תלויים במוסדות בתקופת "הַ ּפליטּות" ,למרות שנעזר בקביים להליכה .משחזרנו ליד
מרדכי התחלנו ללמוד בכיתה א' והחיים חזרו למסלולם התקין אם כי הקדרות שרתה כענן כבד מעל חיינו.
עודד גדל במשפחה צנועה ושקטה והתפתח לנער יפה תואר וגבוה ,ספורטאי מוכשר שהקפיד לא להתבלט
ולא להתעמת עם מי שמרד הנעורים פיכה בדמם .אהבנו את עודד מאד והערכנו אותו על העצמאות
המחשבתית שלו ועל טוב לבו .על כך שהייתה לו אינטליגנציה רגשית עצומה עוד לפני שהכרנו את המונח,
כושר הכלה ובגרות שלא אפיינה את בני הקבוצה האחרים אז .בבירורים לסמלי בוגרים היה עודד המבורר
הראשון .כשאני חושבת על זה עכשיו אני מבינה מדוע ארטק ,המחנך ,חשב לנכון לערוך את הבירור לעודד
כפתיחה למפגשים הקשים הללו .עודד אפ שר היה לסמוך שהבירור יהיה מתון ומעריך .עודד היה מדריך,
לא זלזל במורים ולא החסיר שיעורים ,תרם לחברה והיה אהוב על כולם .בעבודה ,שנחשבה בקיבוץ לא
פחות מהצדדים האינטלקטואלים היה עודד הראשון לקבל אחריות על משמרת בגד"ש ,נושא שגרם לנו
להעריצו.
עודד התגייס לצבא כ' כ"ל' (כושר לקוי) ושימש נהג זחל"ם בתחילה .הוא השקיע מאמצים לעבור ליחידה
קרבית והצליח להביא לצירופו לסיירת חטיבה שבע שממנה יצא לקורס קצינים ואליה חזר .במלחמת
ששת הימים כבר היה במילואים ,אחרי המלחמה הכיר את רותי ובמלחמת יום כיפור ,כשהם חובקים
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תינוק עול ימים ,הגיע לארץ מעבודתו באפריקה ,התגייס ולחם ברמה ,ואחר כך שהה עם יחידתו בסיני
במשך חמישה חודשים .חבריו מספרים על מפקד חכם ,אמיץ ונחוש .הרגישות של עודד שירתה אותו גם
בחלק חשוב זה של חייו.
אני יודעת כמה חשובה הייתה המשפחה לעודד וכמה אסיר תודה היה לרותי על הדרך שעשו יחד
וההישגים האישיים שאליהם הגיע בזכות היחד הזה .כמה גאה בילדיו ומאושר בשנים האחרונות עם
נכדיו .צר לי שלא יוכלו ליהנות ממנו בעת צמיחתם והתגבשותם .היה לו כל כך הרבה מה לתת.
בסתר ליבי תמיד קיוויתי שנוכל עוד להתבשם מהשלווה וההרגשה שהגיע אל המנוחה והנחלה שהקרין.
על קיר כיתתנו במוסד הייתה תלויה הסיסמא" :על ראש גבעה בשיר ארעים אקרא הידד הנעורים" אז
הרגשנו שגם השמים לא היו גבול.
השורה לקוחה משירה של רחל המשוררת "הד" שהמשכו אומר -
אשרי הלב אשר הציל
ליום עברה ואיד
ולו רק דמות
ולו רק צליל
ולו רק הד.

עברו שנים
הועם הפז
גבעות הפכו מישור
אך הד הרים צלול ועז
אך הד הרים עתה כאז
זכור אזכור.

הגבעות אמנם הפכו מישור ויום האיד הגיע .יש דמות ויש צליל.
אוהבים אותך עודי.
אירית דרורי (וכטל) 3./4/311. ,שער העמקים
__________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצער
המשפחה והחברים
על פטירתו של

עודד מילטאו ז"ל
בנם של אליהו ורגינה מילטאו ז"ל
אחיה של חנה ניב ז"ל
בית יד מרדכי
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כואבים ומשתתפים בצערם
של עמיר והדס לוז
והמשפחה המורחבת
על פטירתה של

רותי לוז ז"ל
אמו של עמיר
הלוויה תתקיים בבית העלמין ביד מרדכי ביום שבת,
 ,4202.7.5בשעה  2.1:07לאחר מכן תתכנס המשפחה
באולם הכנסים2
בית יד מרדכי

שוקי רייזל ז"ל
בתום שנה ספוגה בגעגוע
ניפגש ביום חמישי  .7ליולי .7.5
בשעה .1:77
בבית העלמין שבקבוץ2
לאחר מכן נתכנס באולם הכנסים2
מוזמנים/ות להיות איתנו,
המשפחה

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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