קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1231
21.12.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע  * :חג הקיבו

*דיווחי ועדכוני

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

מועדים לדיון ציבורי
 .1שיחת קיבוץ
תתקיים ביום א'  13/1/13בשעה  20:30בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון:
 .1הארכת קדנציה לדודי דורון בתפקיד מרכז משק
 .2הארכת קדנציה ליריב קלרמן בתפקיד מנהל קהילה
 .3אישור גרשון אשחר לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת

 .2דיון פתוח בנושא הסדרי פרישה לפנסיה  /עבודת חברים בגיל
הפנסיה
)בהשתתפות חברי מזכירות וצוות מש"א(
יתקיים ביום ב'  21/1/13בשעה  20:30במועדון לחבר
)פירוט ראשון בנושא ניתן לפני שבועיים בדף מזכירות מס' (7/12/12 1129
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
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חנוכה תודות
ברכות ותודות לצוות חנוכה שהפיק לנו שבוע גדוש פעילויות מהנות ומגוונות.
ביו ג' אכלנו ,הדלקנו ויצרנו .ביו ה' נהנינו מערב מרקי משובחי ומקוריי שהוכנו על ידי
המשתתפי  ,והתלהבנו ממופע קרקס של איש אחד מאד יצירתי ומקורי ,וביו שבת צעדנו לחורשת
הבני במצעד הלפידי המסורתי.
היה ח  ,טעי  ,מצחיק ,מלהיב ומדליק!!!...
תודה גדולה לרעיה פסי – על ריכוז החג המוצלח והתוכנית המגוונת.

תודה לחברי הצוות ולרבי שסייעו בהפקת אירועי החג:
לחנה ישראלי ,מאיה מור ,#אילת שטרנברג ,שאול מור ,#רוני קרלינסקי ,כלנית אלטמ ,#לביא כרמי ,חגי
ארדנינג ונאווה גל.
גל שטרנברג ,עומר לבנה ,נבו כרמי ,יות גדיש ,אסי קלרמ #ואורי קלרמ – #על
למוסדניקי היקרי
הסיוע והתמיכה.
לצוות  I LOVE YMעיד #הררי ,זיו ארדנינג ,נווה מ ,#רועי סיגלמ #על הושטת היד והעזרה.
לצוות המטבח על העזרה וארגו #הכיבוד לאירועי .
ותודה וברכה לכל מי שתר  ,פרג #והשתת .
להתראות ע כולכ בשנה הבאה!!...
___________________________________________________________________________

מועדו #חברי

תודות לחנה שני על ארגו #שני סיורי

 .1השבוע יצאנו לסיור מודר& בנמל אשדוד ,ביקרנו ב"מרכז המבקרי " ,ש זכינו להדרכה מעולה על
פעולות הנמל ,על ההיסטוריה שלו ,על התפתחותו ועל המקו החשוב שהוא תופס בכלכלת
המדינה .הביקור כלל סרט פנורמי ,מצגות ופעילויות נחמדות שלנו כקהל היה מעניי #ומלמד.
אחריו יצאנו לסיור ברציפי הנמל בי #מנופי ענק ,מסועי ואניות משא.
 .2לפני כחודש יצאנו לסיור במפעלי השפד #בראשו #לציו .#ג בסיור זה זכינו להדרכה מעולה ,והיה
מעניי #ומרחיב דעת.
את שני הסיורי ארגנה חנה שני – חברת צוות מועדו #החברי .
אנו רוצי להודות לה על הארגו ,#על היחס הסבלני ועל האווירה הטובה.
תודות רבות ל& חנה!
ממשתתפי הסיור וצוות מועדו #החברי
מילות תודה ,הרבה כוח ,בריאות ותודה גדולה עבור שני סיורי  ,הראשו #למפעל השפד #והשני לנמל
אשדוד .סיורי בהדרכה בטוב טע והרחבת הידע .מי שלא היה – הפסיד.
והתודות – לחנה שני!
דוד גורבי
___________________________________________________________________________

עדכו #ביטחו#

ליעל ציון ומשפחתה!

חברי ותושבי שלו ,
את מתבקשי שלא להחנות רכבי במפר
החנייה מזרחית לבית הסיעודי )סמו& לשביל
האבני המשתלבות ולברזי כיבוי האש(.
כמו כ #נא לא להחנות רכבי ברחבה
שבכניסה למקלט בית הברוש .מקו זה מיועד
לחנייה בזמ #חירו בלבד.
לרשותכ חניות בחדר האוכל ומצפו #לשכונת
נווה שקמה.
תודה ,עמי וולקובי

תודות עמוקות מדיירי ועובדי בית הבריאות
על תרומתכם הנדיבה לזכרו של דן ציון המנוח ,קניית
מחשב לרווחתם ותעסוקתם של דיירי הבית.
הפעילות במחשב מעניקה לדיירי הבית הרבה עניין לשגרת
היום ,והם מאושרים מכך.
תודה אישית חמה גם ממני -
בברכה,
איילה הקל

שבת שלום וחג קיבוץ שמח לכל בית יד מרדכי!
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