קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1030
5.9.2014
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
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הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  5191/4בשעות //:31-/3:31 :ו/3:31-01:31 -
וביום ראשון  7191/4בשעות//:31-/3:31 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את המאזן המאוחד לשנת  3112כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .3.0.3112
בעד  /נגד  /נמנע
 .3בחירת מנהל קהילה:






ניתן להצביע "בעד" אחד המועמדים או להצביע "נגד" שניהם.
פתק הצבעה אשר יחרוג מהוראות הצבעה אלו ,ייפסל.
המועמד שייבחר הוא זה שיזכה למרב קולות המצביעים ובתנאי שקיבל למעלה מ 01% -מקולות
המצביעים (בעד ונגד).
במקרה בו לא נבחרו מועמדים ,אך גם לא נדחו בהצבעת נגד ,יתקיים סיבוב הצבעה נוסף שיכלול את
המועמד שזכה למרב הקולות מבין המצביעים (בעד ונגד).
במקרה בו נדחו שני המועמדים בהצבעת נגד יוחזר הנושא לדיון מחודש.
להלן שמות שני המועמדים שהוצגו בשיחת הקיבוץ מתאריך :12.2.3112
(יש לסמן "בעד" אחד המועמדים בלבד ,או "נגד" שניהם)
שם המועמד
(לפי א'-ב' שם
המועמד)
שמעון כורם
דרור קפלון

בעד אחד המועמדים
בלבד

נגד שני המועמדים

*ההצבעות נדחו בעקבות מבצע "צוק איתן"

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________
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קבלת שבת
השבוע בקבלת שבת תתארח אצלנו קבוצת חברים ,הרכב גברים ,מקיבוץ גבעת ברנר שנקראים "החברים
של ברנר" שבאים להיות אתנו לאות הזדהות ולהביע תמיכה וחיזוק ליישובי עוטף עזה ,וילוו אותנו
בשירה .אחרי ארוחת הערב נקיים בצוותא שירה בציבור ב"פיטנגו בר" בהשתתפות הילדים .נשמח
לראותכם בהמוניכם.
זהבה
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא שדרוג השחזור
לחברים שלום.
בקרוב מאד תתחיל עבודת השדרוג באתר שחזור הקרב .האתר ,שאוטוטו ימלאו לו  01שנים ,אמור לעבור
“מתיחת פנים” באדיבות משרד ראש הממשלה והמועצה לשימור אתרים.
קצת היסטוריה.
כשמלאו למדינה  01שנים בשנת  ,1992החליט בנימין נתניהו שאז כיהן לראשונה כראש ממשלה ,שהמדינה
תשקיע ותפתח  01אתרי מורשת בעלי חשיבות לאומית .אתר הקרב שלנו נכלל ברשימת האתרים ולכן
הזדרזנו להכין תכניות אדריכליות שהוצגו בזמנו בפני חברי הקבוץ .האדריכל שעשה את התכנית
האדריכלית הוא אמנון בר-אור מהאדריכלים מובילים בארץ בנושא של שימור אתרים.
לצערנו ,עד שהגיע תורנו לביצוע ,נגמר הכסף שהוקצב לתכנית מורשת של ראש הממשלה ונאלצנו לגנוז
את התכניות ולהכניסן למגירה.
כעבור  11שנים כשהמדינה הגיעה ליום הולדתה ה ,01בשנת  ,3112החליט ראש הממשלה דה-אז והיום
להחיות מחדש את נושא שדרוג האתרים .מכיוון שהיו לנו תכניות מגירה וקשרים טובים ורציפים עם
המועצה לשימור אתרים ,הזרוע המבצעת של התכנית ,קבלנו הבטחה חדשה לכך שאתר הקרב ישודרג בין
האתרים הראשונים.
כבר כמה שנים שאנחנו במשא ומתן עם הגופים המבצעים והמממנים (המימון כולו ע”י משרד ראש
הממשלה) ובימים אלה הנושא מגיע לכלל מימוש .בשלב זה מדובר על טיפול וטיפוח הגבעה ושדה הקרב:





העמקת התעלות וחיזוקן כדי שאפשר יהיה להלך בתוכן’.
צביעת הדמויות מברזל וכלי הנשק שביניהן.
טיפוח הצמחייה הטבעית של הגבעה.
סלילת דרכי-עפר כדי שיהיה אפשר לטייל בתוך האתר וכמובן דרכי -גישה לנכים.

תכנית זו – עלותה כמיליון וחצי ש”ח .כאמור הביצוע והמימון לא על חשבון הקבוץ .צוות מטעם
המוזיאון והקבוץ שנמצא בקשר כבר שנים רבות עם משרד ראש הממשלה והמועצה לשימור אתרים,
ימשיך ללוות את העבודות כדי שהן תתבצענה לשביעות רצוננו.
ברצוני לציין את הצוות שהוביל את המהלכים הקשורים בנושא זה במשך שנים רבות :שוקי רייזל ז”ל ,
שלצערי לא יזכה לראות את מימוש הפרויקט ,ישראל מידן וכן מזכירי הקבוץ ,מנהלי הקהילה ומרכזי
המשק בשנים האחרונות.
לאחר שיסתיים שלב זה בשדרוג השחזור ,ולאחר שיגויסו עוד כ  3מיליון ש”ח ע”י המועצה לשמור
אתרים ,מתוכנן לקום מרכז מבקרים מודרני ועדכני בעלות של כ  0מיליון ש”ח ושיספר את ספור קרבות
תש”ח ביד מרדכי ובאזור הדרום.
שמחנו לעדכן
צוות המוזיאון
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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