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

הצבעה בקלפי
תתקיי בחדר האוכל בסו השבוע וביו ראשו 8 10/6/2012
בימי ובשעות :שישי ,18:30 20:30 :שבת ,11:30 13:30 :ראשו 11:30 13:30 :
נושא להצבעה:
הקיבו" מאשר את המאז המאוחד של יד מרדכי לשנת ,2011
כפי שהוצג בשיחת הקיבו" ביו .5/6/12
לחברי שלו ,
האגודות
נות
תק
על פי
בעד  /נגד  /נמנע

השיתופיות חלה חובה על
הקיבו -לאשר בכל שנה את
המאז #המאוחד בהחלטת שיחת
קיבו) -וקלפי(.
השתתפותכ בהצבעה חשובה!
בברכה ,אופיר לבנה

הציבור מוזמ !
בברכה ,המזכירות

מידע מועדת בריאות
 .1זיכוי וחיוב עבור תרופות
מחויבי

בכרטיס האשראי עבור כל התרופות שנרכשות על שמ

החל מחודש אפריל  2012החברי
בקופ"ח.
עבור כל התרופות הקבועות )אלה שכבר בשימוש החבר חצי שנה או יותר( החבר מזוכה בתקציבו האישי.
עבור תרופות שהמרפאה רוכשת בבית מרקחת פרטי ,היא מחייבת את החבר בתקציבו אישי.
כל ההתחשבנות עבור חיוב וזיכוי תרופות מתבצעת בחשבו #אחד במערכת המחשוב של המרפאה.
תמיד נית #לראות פירוט במרפאה או לבקש ממני תדפיס.

 .2חופשות
אני נמצאת בחופשה בי #התאריכי .8/6/12'29/6/12
בהיעדרי ,רחל אוריש תטפל בבעיות דחופות ושוטפות .נא לא לפנות בבעיות עקרוניות שסובלות דיחוי.
בשל יציאתו לחופשה ייעדר ד"ר פיטר שילד מעבודה בי #התאריכי .15/6/12'15/7/12
למרות מאמציו ,קופת חולי עדיי #לא מצאה פיתרו #להחלפתו בתקופה זו.
דבורה תיידע את החברי על מועדי קבלת קהל של רופא מחלי .
 .3שרות כוננות שר"פ ''''''''''''' ) :גזור ושמור על המקרר ''''''''''''' (
תזכורת :מהטלפו #בבית בלבד )דר .מרכזיית הקיבו (-חייגו 8100
.0732341200
' 1'700או 0732341200
'700'700
מטלפו #נייד או מטלפו #רגיל שמחו -לקיבו -חייגו 700'752
בברכה ובבריאות לכול ,
ניצה רינת – ועדת בריאות
__________________________________________________________________________
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דו"ח שיחת קיבו-
תארי .השיחה .5/6/12 :יו"ר השיחה :דני שני .צילו והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 12 :חברי .
שידורי  :השיחה שודרה בשידור חי בערו -הפנימי .שידורי חוזרי בימי ד''א' ,6'10/6/12 ,בשעות 9:00
.21:30 / 18:00 / 14:00 /
נושא השיחה :אישור מאז #מיוחד ליד מרדכי לשנת .2011
.8'9'10/6/2012
החלטות :הנושא יובא להצבעה בקלפי בסו השבוע וביו ראשו10/6/2012 #
__________________________________________________________________________
תודה להלל שיפמן
השבוע נפגשנו עם הלל ,מנהל המוצר "פלפל ללא זרעים" שפיתחה חברת זרעים
גדרה .הלל סיפר על החברה ,על פיתוח זרעי מכלוא ועל עבודתו שם .ההרצאה
הייתה מרתקת ומעניינת והמצגת יפיפייה .הוסיפו לייחודיות מגשי הפלפלים
הנהדרים שסידרה פמי לתצוגה ולכיבוד החברים.
נוספה גם התחושה שלפעמים אנו רואים חבר קיבוץ העובד בחוץ במשך שנים
ולא ממש יודעים במה הוא עוסק .והנה נפתח לנו עולם שלם של ידע ,של
שילוב המדע בחקלאות ,של מסירות והצלחה  -וזה משמח מאד.
תודה לך הלל על הפגישה!
מכל המשתתפים ומצוות מועדון החברים

ניחשת – זכית! בחסות ועדת תרבות
לקראת פתיחת משחקי יורו  ,2012ובחסות ועדת תרבות,
אנחנו מכריזים על משאל בנוסח ניחשת -זכית !
המשאל יהיה פתוח לשימוש חברים ,בנים ותושבים עד לתאריך ,11/6/12
סיום המחזור הראשון של המשחקים.
שימו לב ובדקו את הרכב הבתים וסדר המשחקים בכל בית.
כללי המשאל וקישור למילוי הטופס נמצאים באתר הקיבוץ,www.yadmor.org.il :
בדף הבית ,בשורת התפריטים העליונה ,תחת השם .EUROCUP
בהצלחה,
גי ארדנינג

__________________________________________________________________________
כואבים ומשתתפים בצערם
של מוסא וורד בר-סמך והמשפחה הרחבה
על פטירתה של

אורה סדלק
אימו של מוסא

יהי זכרה ברוך!
בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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