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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

ספורט למשפחה

 יתקייםבשבוע הבא...
שבת שלום,
ישראל סטולר

בדף הפעם* :עדכוני ביטחון *פורים – סיכומים *דיווחים ועדכונים

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

עדכון מועדת
ביטחון
שלום לכולם,
למרות המצב הביטחוני
המתוח אנו ממשיכים בשגרת
החיים.
עם זאת ,מופנית תשומת
לבכם כי רצוי לסגור למפרע
את חלון הברזל של הממ"ד
ליתר ביטחון.
שבת שלום ומחויכת!
עמי וולקוביץ ומיכה רגב
 -ו .ביטחון

מוקד שירות לתושב
תושב/ת מועצה יקר/ה,
בימים אלו אנו נערכים להקמת מוקד שירות לתושבי המועצה שישמש ביום
יום מענה לתושבים וחלילה בשעת חירום.
לשם כך אנו מבקשים מכל תושב במועצה לשלוח במייל את הפרטים הבאים:
 שם ושם משפחה של שני בני הזוג
 טלפון בבית ובמקום העבודה
 טלפון נייד ,כתובת מייל ,מס' בית
 ת"ז
אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה!
תודה על שיתוף הפעולה!
אלה ,מנהלת מוקד מועצה אזורית חוף אשקלון
טלפון ,*5106 :אי-מייל – MOKED@HOF-ASHKELON.ORG.IL

חדשות מן המטבח
שלום לכולם
החל מתאריך  25.03.11תפתח בחד"א מעדנייה למכירת אוכל קר )מנות ,תוספות ,סלטים( ,אשר תהיה פתוחה בכל
יום שישי וחג לכל חברי ותושבי הקיבוץ ולקהל הרחב מחוצה לו.
המכירה על פי משקל ,לחברים המחירים יישארו מוזלים כמו בחדר האוכל היום ,ולתושבים תהיה הנחת תושב.
מכירת מזון קר תהיה דרך המעדנייה בלבד.
במעדנייה נמכרות מנות ותוספות במשקל בלבד ,לא נמכרות מנות עסקיות.
נשמח לראותכם  ,נתראה בשישי ☺
שפרה שכטר וצוות המטבח
_________________________________________________________________________

פורים בשקמה  -סיכום
שבוע פורים בשקמה התקיים השנה תחת הכותרת "פורים ישראלי".
כמיטב המסורת רבת השנים חניכי המוסד חגגו את הפורים שבוע שלם ולנו בכיתות הישנות של בית
הספר .במהלך השבוע הם צבעו את בית הספר בשלל דמויות המזכירות להם את הישראלי שבתוכם,
שמחו עד לב השמיים והראו לנו שלא צריך יתר מידי בכדי לשמוח .חג פורים מסמל את אחד משלושת
החגים החשובים במוסד ואת השיתוף פעולה שיש לנו עם בית הספר מזה שנים .השנה השתתפו בשבוע
פורים  75חניכים מבית הספר כאשר  60חניכים נוספים הצטרפו רק למסיבה.
חשוב לי לציין כמה דמויות שבלעדיהן הפורים לא היה נראה כמו שהוא .בראשה של מסכת התודות
החניכים ובראשם צוות ההפקה המצומצם :ניתאי מן ,אילן וולינסקי ,נגה הדר ,עינב שלו ,מאיה ישי ,נוי
מחלב ושחף סרדס ,רכזי החוליות )מי שמבין יבין( ,לצוות החינוכי ובמיוחד לדמיאן האס מחנך שכבת יא'
ואלון לוי הרכז החברתי ,שלא עזבו את הפורים כל השבוע והקריבו הרבה למען החניכים .תודה חמה
לשותפינו בבית הספר ובראשם דנית לוי ,הדס מן ,שושנה מירוצ'ניק ולכם ההורים.
שבוע פורים מסמל לנו שמחה פשוטה על בסיס רצון טבעי לשמוח.
חלק ממייצגי החג שנבנו בעמל וביצירתיות על ידי החניכים עדיין נמצאים במוסד ואתם מוזמנים לטייל
לשם ולהתרשם.
פז רייזל – חברת נעורים "שקמה"
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'פורים חברים'  -תודות
לצוות פורים!
תודה וברכה על עוד חג שמח ,מלהיב ,ססגוני ומצחיק!
תודה מיוחדת לטולי פסי ומישל דגני – על עוד שנה של ריכוז החג והנחיית המסיבה!
-------------------------------מצורפות הברכות והתודות שנכתבו על ידי מישל וטולי לכל מי שלקח חלק בהפקת החג:

פורים חברים ,הווווווווווווווו ,למי תודה?
תודה לנופר גל ולשרון פרידמן על התפאורה ,ולכל מי שסייעה בגזירה ,בתליה ובהדבקה.
תודה לשרון לבנון על האוכל ולפז רייזל על תפעול התאורה.
תודה לנאווה גל ולשרה כהן על העזרה.
תודה לכל הצעירים שקיפצו והלהיבו בריקוד הפתיחה ,על שהכנסתם אותנו לאוירת החג.
תודה לכל הברמנים והברמניות שמזגו בחיוך לאורך כל הערב.
תודה לאחאי קורן ,איל לבנון ומורן ענבר ,על ההומור המדויק .אתם גדולים!
לכוריאוגרפית אושרת קלרמן ולחבורת רקדניה שהפליאו במחולות :איתי דגני ,גיל דגני ,יונתן הלפרין,
ישראל סטולר ,עידו מן ורונן לבנה ,תודה על חויה בלתי נשכחת...
ללוח סידור הרכב ,לביצה-תרנגולת ,לשלושת החוואים ,לערכת הממ"דים ,ליפה והחנון ,לקרמבו וחגית,
לכלה השחוטה ,לנזיר הטיבטי ולחסידה ההרה ,לרוווווחל ויוקנת ,לאינסטלאטור והחריץ ,למרדכי )לא ,לא
זה מהמגילה .לא ,גם לא זה מהגזברות ,(...האיש והאבוקדו :שיחקתם אותה ,תחפושות מדהימות!!!
מחיאות הכפיים שלנו העידו כמה נהנינו לראות את ההשקעה והמקוריות.
ברכות לכל החברים ,התושבים והבנים שבאו מחופשים או סתם במצב רוח טוב
ולכל מי ששתה רקד ושמח.
תודה לכל מי שבא לעזור בשישי ,ותודה מיוחדת-גדולה-מאד למי שגרר את עצמו ועזר לחסל בשבת.
נתראה בשנה הבאה...
טולי ומישל
--------------------------------

'פורים ילדים'  -תודות
ברכות חמות ותודות לצוות פורים ילדים ,על הפקת מסיבת חג שמחה וחגיגית לילדים!
לדנה מגיד-מן – על ריכוז החג! ברכות ויישר כוח!
לחברי הצוות :לירן ינאי ,הדס לוז ,איילת שטרנברג ,ישראל סטולר ,שי ציון ומיכל דבורה.
לנסיה לבנה וניצה רינת – על הניצוח על האוכל והכיבוד.
לדינה סטולר – על תחזוק רב השנים של מחסן התחפושות והשאלתן לילדים.
לגלי רוזנברג – על התפאורה המקסימה.
לזיו הררי ולצוות האבות המסור :גיל דגני ,ישראל סטולר ,יריב פסלסקי ,רונן לבנה ,אמיר דבורה ושאול
מורן – על המחזת המגילה.
לנאווה גל – על העזרה והתמיכה.
למיקי קציר ומשה הררי – על הובלת תהלוכת התחפושות.
למוסדניקים ,על תמיכה וסיוע משמעותיים – לנדב אלדן ותומר ענבר – על ההגברה והתאורה – כל
הכבוד!
לעלמה קורן ,גל שושן ,גל שטרנברג ,בן שכטר ותום פסי – על הפעלת הביתנים וליווי התהלוכה.
ליואל שטיין – על התאורה וצילום האירוע.
לדליה בן חיים – על אוזני המן טעימות!..
לרונן לבנה ,פז רייזל ועידו נבון – על רכבת האקספרס.
לילדי התלתון – על הכנת בקבוקי הבאולינג.
לעמיר לוז ,שרון ויוהאן יובו ,שאול מורן ולימור סטולר – על הקמת התפאורה באולם.
תודה לכל מי שסייע ותרם לאירועי החג המוצלח!
יישר כוח לכולכם ולהתראות בשנה הבאה!
__________________________________________________________________________
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אבלים ומשתתפים בצערם של
ירון ואסנת ,יניב ,יוגב והמשפחה הרחבה
על פטירתה של חברתנו היקרה
לאה צרפתי ז"ל
נולדה בישראל 25.7.1942
נפטרה ביד מרדכי 20.3.2011
יהי זכרה ברוך!
חברי יד מרדכי

תחנות בחייה של לאה צרפתי ז"ל
לאה נולדה בתל אביב בשנת  1942בעיצומה של מלחמת העולם השנייה להוריה פאולה ווילי אברמוביץ,
שעלו ארצה מווינה בשנת  1938מיד לאחר שזו נכבשה על ידי הנאצים.
היא גדלה בתקופת הצנע ברחוב העבודה ,רחוב קטן הגובל ברחוב המלך ג'ורג'.
לאה למדה בבית ספר "בלפור" ,שנחשב לאחד הטובים בתל אביב של אותה תקופה ,היא עברה בהצלחה
את בחינות הסקר וכך התאפשר לה להמשיך וללמוד בתיכון שכן חוק חינוך חובה לתיכון עדיין לא היה
קיים .מהמורים בתיכון עירוני ה' ,שם למדה ,היא קיבלה את אהבתה לספרות.
לאה נולדה למשפחה אוהבת מוסיקה ,בנערותה הרבתה לשמוע קונצרטים ולמדה בחוג חליליות.
בתקופת התיכון למדה לנגן בקלרינט ולפני הגיוס לצבא נבחנה והתקבלה לתזמורת צה"ל.
היא התגייסה לצבא בשנת  ,1960שירתה בתזמורת שנתיים בסדיר ועוד  4שנים במילואים.
בזמן שרותה החלה ללמוד בסמינר למורים "לוינסקי" אותו סיימה בהצטיינות .לאחר תום לימודה שלח
אותה משרד החינוך לבית ספר קטן במגדל אשקלון צפון .לאחר שנת ההתמחות הגיעה לאה כמורה שכירה
ליד מרדכי.
בקיבוץ היא פגשה את עמרם ,שבדיוק חזר משליחותו במרוקו ,וביקשה ממנו שירצה לילדי "חבצלת" על
השליחות .כך הכירו ומאוחר יותר התאהבו והתחתנו בשנת .1964
אחרי שנתיים עם "חבצלת" עברה לאה לעבוד בחינוך מיוחד במוסד ובמקביל העבירה גם שיעורי קלרינט.
באותם שנים גם נולדו ירון ויניב.
בשנת  1971היא יצאה עם עמרם והילדים לשליחות של  3שנים מטעם השומר הצעיר בבריסל ,לימדה
עברית בקן והייתה אחראית על המטבח במחנות האביב והקיץ .לאחר השיבה לקיבוץ נולד יוגב ובשנת
 1979התחילה לאה לעבוד במפעלי שער הנגב כמזכירה בכירה של מדור בינוי ופיתוח ,שם עבדה  9שנים.
באותה תקופה גם למדה עריכה ספרותית ואחרי הלימודים היא התקבלה לעבודה ב"ספרית פועלים"
כעורכת ספרים.
בשנת  1992חזרה לאה לעבודה בקיבוץ ושמשה מורה מיוחדת בבית ספר "חופים" ,בו עבדה בהתנדבות גם
לאחר שהגיעה לגמלאות ועד שחלתה.

יהי זכרה ברוך!
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פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
 .1תוכנית חלוקת המגרשים )פרצלציה(
עם סיום שלבי בניית הממדים ובהמשך סיום מיקום המדרכות החדשות ,תיערך מדידה עדכנית של כל
שכונת מגורים על מנת לערוך סופית את תוכנית החלוקה .בתום שלב זה יוכלו נציגי צוות ההיגוי להציג
לכל בית אב את תוכנית החלוקה של המגרש בו הם מתגוררים.

 .2ניהול פרויקט הבניה לקליטה
בתום דיונים משותפים של צוות ההיגוי ונציגי הנקלטים ,נבחרה בהסכמה מלאה חברת הניהול 'רמון
מהנדסים' לניהול פרויקט הבניה לקליטה .חברת 'רמון מהנדסים' הינה חברת הניהול המנהלת את פרויקט
קריית החינוך החדשה חופים-שקמה.
השבוע החל תהליך של ישיבות עבודה שוטפות בנושאי תכנון התשתיות ופיתוח המגרשים במתחמי הבניה
שאושרו בקיבוץ לטובת פרויקט הקליטה .הישיבות מתנהלות במינהלת משותפת בה לוקחים חלק נציגי
הנקלטים ,נציגי צוות ההיגוי ונציגי חברת הניהול.
המטרה העיקרית בשלב זה :יצירת תוכנית מפורטת לפיתוח המגרשים והתשתיות במתחמי הבניה
המיועדים שאושרו בקיבוץ .טיוטה ראשונית תוצג לציבור עם סיום גיבושה.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

מועדון החברים – ניפגש ביום ב',
 ,28.3.11בשעה  ,19.30במועדון לחבר
הפעם ניפגש עם ד"ר פיטר שילד,
רופא המשפחה שלנו ,על ה"אני
מאמין" שלו כרופא משפחה ,וכמטפל
בהתנדבות בפליטים השוהים בישראל.
כיבוד קל מובטח,
להתראות,
צוות המועדון

מילה טובה
לכל מי שלא האמין )וישנם רבים
כאלה בקיבוץ( שאמצא נהג ,שגם לא ירוקן
את ארנקי לחלוטין ,בליל שישי האחרון ,בדיוק
בעת מסיבת חג הפורים,
הרי שאני רוצה לומר תודה רבה ולהביע את
הערכתי העמוקה לאותם הארבעה:
צבי מירב ,דובי שטרנברג ,איתן ציון ודודי
דורון )מ.המשק(,
ששלחו מייל או הרימו טלפון והציעו את
עזרתם מכל הלב והושיטו יד לעזור.
לדודי דורון  -תודה על ההסעה בפועל.

מזגנים לממ"דים

יישר כוחכם וכל הכבוד לכם!

לחברים ולתושבים המעוניינים לרכוש מזגן
לממ"ד במחיר קבוצתי – הנכם מוזמנים לפנות
אלי,
בברכה ,לימור לבנה

לדגן וינר
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

ושוב  -תודה רבה!
בברכה,
שלוית קראוס
מילה טובה
לדובי שטרנברג וצוות המוסך,
תודה על הטיפול המסור והיחס האדיב בכל
פעם שאנו נזקקים לטיפול בקלנועית שלנו,
כל הכבוד לכם!
בברכה,
קלר ואברהם פסי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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