קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 982
01.03.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

שיחת קיבוץ
בתאריך  ,5.3.07יום ב' ,בשעה  ,20.30נקיים דיון בשיחת הקיבוץ בנושא :תוכנית משק וקהילה לשנת .2007
אורחים בדיון :יעקב קפלן ,אורי קופפרמן ומאירי פרל.

שימו לב :חוברות תוכנית משק וקהילה לשנת  2007מונחות לרשותכם )החל מיום ה'
 1.3.07בערב( בחדר הדואר או אצל זהבה קלרמן בהנהלת החשבונות(.
__________________________________________________________________________

לסבתא רבא אניה,
לסב הגאה שאול וולנסקי
ולהורים המאושרים
אפרת ואמיר
מזל טוב להולדת הנכד והבן!
ומזל טוב לכל המשפחה!

__________________________________________________________________________

שי לחג הפסח
השנה יחולק לחברים שאינם עובדי חוץ שי לחג )הפסח( בסך  .₪ 200סכום זה יועבר לתקציבים האישיים.
לחילופין ,ניתן לקבל סכום זה בתווי שי מסוג "רב-תו" :המעוניינים ייפנו לזהבה קלרמן עד ליום .5.3.07
עובדי חוץ שאינם מקבלים שי לחג מהמעביד מוזמנים לפנות לזהבה קלרמן לקבלת שי לחג מהקיבוץ
באותו האופן.
נמסר על ידי :הנהלת הקהילה.
__________________________________________________________________________

סליקה ישירה
חברים  /בנים  /תושבים שימו לב :מי מכם שעדיין לא העביר נתוני כרטיס ישראכרט להנה"ח
מתבקש להעבירם בהקדם האפשרי לזהבה קלרמן .החל מחודש אפריל  07תופעל מערכת הסליקה הישירה
בנקודות החיוב השונות בקיבוץ ולפיכך מי שלא נערך לכך מבעוד מועד ,לא יוכל להשתמש בשרותי
הקיבוץ השונים אלא באמצעות גיהוץ כרטיס האשראי או תשלום כסף מזומן.
אנא הסדירו הנושא מבעוד מועד בכדי למנוע אי נעימויות מיותרות.
נמסר על ידי :הנהלת הקהילה.
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עדכון מועדת בריאות
בימים האחרונים הגיעו לקיבוץ וחולקו בתאי הדואר הודעות לחברים מ"כללית פלטינום" .נא שימו לב:
ועדת בריאות מודיעה שהמעוניינים להוסיף לביטוח המושלם של הכללית את ביטוח הפלטינום יוכלו
לעשות זאת על חשבונם הפרטי בלבד .מי שבכל זאת ירצה לבטח עצמו באופן פרטי מוכרח )על פי דרישת
הכללית( לפנות לדבורה ויס שתסייע לו בכך.
נמסר על ידי :ניצה רינת ,ועדת בריאות
_________________________________________________________________________

פרשנדתא ,וייזתא ,וחברים יקרים
להזכירכם עליכם להצטייד ב:
נעליים נוחות ,תחפושות מגוונות ומצב רוח
מרומם! חשק לשתות ,להשתטות וליהנות עד
קצה העולם!
והיידה!!
לחדר האוכל

יום שישי בשעה 21:30

ההההההההההההההמסיבה!!

_________________________________________________________________________

שבת שלום וחג פורים שמח
לכל בית יד מרדכי !
2

