קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1163
8.4.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :קבלת שבת קיבוצית עם משפחת שליט *דיווחים ועדכונים *מז"ט

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

קבלת שבת עם משפחת שליט!
ביום שישי בשבוע הבא ,15.4 ,נצא לירושלים לקיים קבלת שבת קיבוצית של יד מרדכי במאהל המחאה
של משפחת שליט מול בית ראש הממשלה.
את קבלת השבת מארגנים נערי מוסד בית.
בתוכנית:
 16:15יציאה מרוכזת מרמפת חדר האוכל.
 18:00הגעה לאוהל המחאה בירושלים.
 18:15קבלת שבת :שירה בציבור ,הדלקת נרות ,פרשת השבוע ,קטעי קריאה של הקיבוץ ,דברי המשפחה.
לאחר המפגש נצא לאכול ארוחת ערב באחד הגנים ,לאחר מכן נתפצל לשתי קבוצות ,קבוצת משפחות עם
ילדים וקבוצה של מבוגרים ,לשני סיורי ערב בירושלים.

לצורך התארגנות אנחנו מבקשים להירשם!
ההרשמה על לוח המודעות בחד"א
להתראות ,ועדת תרבות ונערי מוסד בית
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כהכנה לנסיעה –
נערי יד מרדכי מזמינים אתכם ביום ראשון הקרוב ,10.4 ,למועדון לחבר ,לערב רגוע ונחמד שיוקדש
לכתיבת מכתבים והכנת ציורים לקראת המפגש עם משפחת שליט .בנוסף מובטחים קפה ,עוגה ,משחקי
שולחן ,חידות מאתגרות ,ועוד…
הערב יחל בשעה  20:30במועדון לחבר ,ומיועד אך ורק לגילאי ☺ 0-120
מצפים לראותכם ,מוסד בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________

שי לפסח
לחברים שלום,
השנה יחולק לחברים שי לפסח בגובה  ₪ 300אשר ישולם בשכר הקרוב )יועבר כבר בתקציב הקרוב,
 .(20.4.11עובדי הפנים מקבלים את השי דרך מקומות העבודה .פנסיונרים ,חיילים וחברים שלא מקבלים
שי דרך מקום עבודתם יקבלו את השי ע"ח הקהילה.
עובדי חוץ שאינם מקבלים שי ממקום עבודתם או מהפנסיה שלהם מתבקשים לפנות להנה"ח לדרורה
לבנון.
חג שמח ,זהבה קלרמן
__________________________________________________________________________

דף מזכירות מס'  ,1162הבהרה

חדש באתר הקיבוץ

שלום לכולם,
דף מזכירות מס'  1162שפורסם בתאריך 1.4.11
מופרך כולו ונכתב לכבוד תאריך 'אחד באפריל'.
לאלו שהאמינו ולאלה שלא ,מקווים שנהניתם,
לפחות בדיעבד ,ולא לקחתם קשה מדי את
הנושאים "שנדונו" ופורסמו.
בברכה ,יריב קלרמן ואופיר לבנה

לכל המעוניינים ,באתר הקיבוץ במדור "צרכנות
נבונה" בדף הפנימי של החברים ,מופיעה מעתה
רשימת עלויות וזכאויות חודשית לחברים
שממנה נגזרים הנתונים לדפי התקציב האישי.
הנתונים יתעדכנו מידי חודש .אתם מוזמנים
להיכנס לאתר ולעקוב אחר הנתונים והשינויים.
מסר :אורי לבנה
1

"אלבום הקיבוצים  100 -שנות קיבוץ"
_________________________________________אלבום הקיבוצים  100 -שנות קיבוץ".
לקראת חג הפסח מחדשת ההוצאה את המבצע* לרכישת הספר "
_________________________________
המעוניינים לרכוש את האלבום ללא תשלום דמי משלוח מוזמנים לפנות לשלוית קראוס בשעות
העבודה  0523962475 ,08-6720615ולהירשם בהזמנה מרוכזת ,שתיסגר בתאריך .30.4.11
פרטים נוספים:
קניה ישירה מההוצאה 80 :ש"ח לספר )כולל מע"מ ומשלוח( .קניה מרוכזת 59 :ש"ח לספר )כולל מע"מ ומשלוח(.
)מחיר צרכן בחנויות הספרים 118 :ש"ח(* .תוקף המבצע :עד  30/4/11או עד גמר המלאי.
לפרטים והזמנות ישירות מהוצאת קורדינטה :בטלפון רגיל ,1-800-388-333 :מכל טלפון,050-5693777 :
 ,03-5226855או במיילcordi995@bezeqint.net :
בברכה ,אופיר לבנה

לסבא רבא הגאה זכריה ניצן
לסבים מרובי הנחת נינה ויורם ניצן
ולהורים המאושרים סילבי ודוד
מזל טוב להולדת הנינה ,הנכדה והבת  -עמית!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לשרה ויוסי כהן
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי
יוני עם בח"ל ענבל
ליוני וענבל – עלו והצליחו
והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה
הגדולה!
מאחלים החברים
וכל בית יד מרדכי

לאיבון ואילון פרידמן
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי
עמית עם בח"ל עדי
לעמית ועדי – עלו והצליחו
והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה
הגדולה!
מאחלים החברים
וכל בית יד מרדכי

לרחל אשחר וגרשון אשחר
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי דגן עם בח"ל טניה
לדגן וטניה – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים
וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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