960
1/8/06
סיכום פעילויות הקהילה במחצית הראשונה של 2006
אברי דביר פונה לקבלת אישור לשנת חופש
תיקי ואיתי בקר – למועמדות
בי"ס 'שקמה' – אפשרות שיהפוך לבי"ס מועצתי
961
27.08.06
שטח דירה לבונה בית ביד מרדכי שאינו חבר
איריס ויס – וויתור על מועמדות
רכישת מבני 'נוה משק'
לימור סטולר – קבלה למועמדות
שינויים בענף המזון
דיווח מצוות האינטרנט
בריכת שחיה
962
12.09.06
פגיעה בזדון ברכוש החבר
מיגון
מאבק להצלת חייו של עמית וילנר ,בעלה של ליטל ראובני-וילנר
ראש השנה קרב ובא..
פניות למנהל קהילה ולמזכיר
963
21.09.06
דו"ח משיחת הקיבוץ
דיון מקדמי בנושא תוכנית העבודה של הקהילה והמזכירות לסוף שנת  / 2006לשנת .2007
יהודית ניב ז"ל למנוחת עולמים – דברים לזכרה
ועדת ביקורת – דיווח מאת גיל דגני
הגלריה להנצחת שמה של דנה דביר  -דיווח
964
5.10.06
בחירת מרכז משק
פליטים סודנים.
תודות  -לצוות ראש השנה
ועדת בטחון  -עדכון
דואר – פניה בנושא דואר לא מוכר
הנה"ח – נוהל חדש
965
12.10.06
המשך דיון בתוכנית העבודה של המזכירות לסוף שנת  2006ולשנת .2007
פגישה עם סא"ל מישל לוי בנושא המיגון
ועדת קליטה – דרושים מועמדים
צל"ש לאבי ושיבולת ויטקינד
מילה טובה לדוד גורביץ
966
19.10.06
קביעת מתווה הפעולה לטיפול בנושא אורחות חיים ומודל התפרנסות רצויים ליד מרדכי.
עדכון מענף השכרת דירות
תודות  -לצוות סוכות
חנות יד שנייה  /גלריה – עדכון
967
26.10.06
עדכון לוח זמנים לתקופת הלימוד בנושא אורחות חיים  /מודל התפרנסות.

נציג יד מרדכי במועצה.
מכרז לניהול המפגש.
גודל מגרש לשיוך.
עדכון בנושא הנגרייה של בני גומרוף
968
2.11.06
דו"ח משיחת הקיבוץ
נציג יד מרדכי במועצה
בעלי צרכים מיוחדים
הודעה של מישל דגני
הועידה ה –  3של התנועה הקיבוצית.
עדכונים מענף המזון
עדכון טלפון נייד
הרצאה בליל שישי
עלון דעות :צועדים קדימה  -מאת בתיה מ , .אסנת ע , .מרים ד , .שי צ , .מיכל א.
מספר עובדות בסיסיות לגבי מודל רשת ביטחון ביד-מרדכי -מאת מאיר ש .ומשה ס.
תקציר הרצאתו של ניתאי קרן "על שינויים בכלל ועל שינויים בפרט" – מאת יריב ואופיר
969
9.11.06
יום הולדת לקיבוץ
חיוגים לחו"ל
זימוניות בבתי החברים והתושבים
מכרז לרכז בטחון שוטף ליד מרדכי )רבש"צ(
שחמט ביד-מרדכי
עדכון מצוות השיוך והצמיחה
עלון דעות :מספר עובדות והסתכלות מזווית אחרת על החיים בקיבוץ מאת אסנת ענבר " /צועדים
קדימה" – תגובה מאת עודד ויס  /תגובה אישית ל"עובדות" לגבי רשת בטחון שפורסם בדף המזכירות
האחרון מאת איתמר דגני  /למה רשת בטחון? מאת רעיה פסי  /הארות למספר עובדות בסיסיות לגבי
מודל רשת בטחון' מאת חגי מן  /תשובה למשה סוקר והחברים ...מאת אורי קופרמן  /לאן פנינו?
מאת משה סוקר
970
16.11.06
אורחות חיים -דיון בהצעה לשלב סיכום תקופת הלימוד
פניית משפחת שחר.
עדכון ממרפאת השיניים
תודה מבית הבריאות
עלון דעות :לא לפירוק ! מאת משה סוקר
סיכום ערב הייד פארק מאת יריב קלרמן ואופיר לבנה
971
24.11.06
אורחות חיים  -עדכונים
עדכון מוועדת ביטחון
עלון דעות:
עד לאן מגיעה החוצפה מאת מיקי קציר
תגובה על דברי חברים מדף מזכירות מס'  969מאת עודד ויס
אגדות להפרחה . . .מאת משה סוקר
תמצית מצגת התנועה הקיבוצית מאת יריב קלרמן ואופיר לבנה
סיכום פאנל חברים לא מהקיבוץ
סיכום הרצאתו של אלישע שפירא – שמירת הערבות ההדדית והשותפות בקיבוצים המתחדשים
972
30.11.06
חוגי העשרה -מוסד בית
סיכום רבעון  3/2006של הקהילה

נוהל ביצוע פעולות כספיות באינטרנט.
עלון דעות:
מגבלות וריסון לעת עיצוב המודל מאת מאיר שגיא
סיכום הרצאתו של זאב )ולוולה( שור
973
07.12.06
מש"א – מגוון נושאים
פרידה מהנהלת הקהילה היוצאת.
חיוגי סלקום  -עדכון
איכה אבדו עוגותינו ?
מכתב הוקרה לארי סיגלמן
בחירת צוות ההיגוי בנושא אורחות חיים -תזכורת אחרונה
עלון דעות:
סיכום ערב הייד פארק מס' 2
סיכום הדיון הפתוח בנושא רשת בטחון עם יעקב קפלן
דעה אישית – מאת יריב קלרמן
974
15.12.06
דו"ח משיחת קיבוץ
תוצאות ההצבעה בקלפי
עדכון נוהל אבלות וקבורה
ניידות
הקמת צוות חירום יישובי )צ.ח.י(.
תודה מאת מאירי פרל
עלון דעות
האמת העירומה של "רשת ביטחון" מאת אילן מאירי
975
21.12.06
דו"ח משיחת קיבוץ
תוצאות ההצבעה בקלפי
גדעון עינב  -לזכרו
רישיון נשק  -עדכון
תודות – לצוות חג הקיבוץ
חוויות מטיול הקיבוץ למצפה הים ולעלי קאסם
תודות – לצוות חנוכה
מפגש יד מרדכי
מועדון לחבר – עדכון
מחסן בגדים )קומונה( – עדכון שעות פתיחה
עלון דעות
סיכום דיון ,תובנות שונות חלק א' – מאת עודד וויס
נר ראשון – נר חנוכה להתחדשות מאת אופיר לבנה
976
28.12.06
דו"ח קבוצת המיקוד – הצעת המנדט לשינוי אורחות החיים ומודל ההתפרנסות ביד מרדכי
רפואה שלמה
עדכון מצוות מוסד בית
משולחן משאבי אנוש

