קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 987
12.04.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח קלפי *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :31.03.07
 .1הקיבוץ מאשר מימוש כל אחזקותיו בתנובה )מכירת מניות הקיבוץ בתנובה(.
תמכו ,116 :התנגדו ,5 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר איחוד משרות 'חשב' ו'גזבר' ביד מרדכי למשרת 'מנהל כספים' )משרה מקצועית(.
תמכו ,101 :התנגדו ,20 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ולינדה כשר.
_________________________________________________________________________

ראשון באפריל
לחברי הקיבוץ שלום! בתאריך  01.04.07פרסמנו דף מזכירות לכבוד "הראשון באפריל" .הדף כלל עדכון
לגבי יציאתנו לסיור מקצועי בחו"ל ,סגירה זמנית של המרכול והקמת קו ביוב עלי בקיבוץ .כמובן
שעדכונים אלה אינם נכונים והם פרי דמיוננו בלבד .מקווים שנהניתם ,גם אלה מביניכם שאכלו את
הלוקש..
בברכה ,יריב קלרמן ואופיר לבנה
_________________________________________________________________________

חג הפסח – תודות
תודות חמות לצוות פסח ,בראשותם של נעמי כהן ,עידו מן ומיכל ארדנינג ,המתמיד מדי שנה להפיק עבור
החברים והמשפחות את ליל הסדר הקיבוצי המסורתי בחדר האוכל .תודות לחברי הצוות חנה סגל ,בתיה
מן ,דבורה וויס ,זהבה ציון ,בוזי וינר ,שגיא הוניג ,אבנר ענבר ,משה וזיו הררי ,יאיר ארצי ,יוגב צרפתי,
זהבה קלרמן ,רותי רייכל ,יאיר שוורץ וצביה סגל .תודות חמות גם לדוד גורביץ' – אב הסדר ,ליהודית
מידן וטובה פרידמן – על שדרוג ההגדה ,לדינה סטולר  -על עיצוב הבמה והקישוטים ,לשרית וולקוביץ,
רחל גבריאלוביץ ,עמירם דרור ונעם דרור – על השירה והרינה ,לעודד וויס – על שטיפת הכלים
המסורתית ,ולטולי )אליהו הנביא( פסי – על הביקור המוצלח ..להתראות בשנה הבאה!..
__________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערם
של דליה בן חיים והמשפחה
על פטירתה של
חנה זגורי ז"ל
אמה של דליה

בית יד מרדכי
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עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה  –2007הזמנה
ישאו דברים:
שר הביטחון ,עמיר פרץ
גזבר הסוכנות היהודית לישראל ,חגי מירום
מנכ"ל משרד המדע ,התרבות והספורט ,איתן ברושי
מזכיר התנועה הקיבוצית ,גברי ברגיל
מפקד פיקוד הדרום ,אלוף יואב גלנט
נציגת מורשת וניצולי השואה ,עליזה ויסיס שומרון
נציג קיבוץ יד מרדכי
נציג "השומר הצעיר"
פרקי קריאה :טלי ליפקין שחק
שירה :רונית אופיר ולהקת כרמלה אקפלה
נגינה :מירל רזניק
מופע :להקת כרמלים חיפה
דגלנות ומסדר :חיילי גבעתי ,פיקוד דרום
בימוי :עידו דגני ,הפקה :רבקה קנטור ,צחי לבנון )קיבוץ(.
העצרת תתקיים ביום שני ,16.4.07 ,בשעה  19.30בקיבוץ יד מרדכי.
הקהל מתבקש להגיע למקום עד השעה .19.00

עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה  – 2007עדכון בטחוני
עצרת הזיכרון תתקיים ביום שני  16/04/2007בהשתתפות שר הביטחון עמיר פרץ ,אלוף פיקוד הדרום
ובכירים נוספים .עקב מצב בטחוני והתראות רבות אנו יכולים למצוא עצמנו נדרשים לעמוד בפני מתכונת
אבטחה כזו או אחרת שעדיין לא ידוע לנו טיבה .להלן דגשים חשובים לציבור:
 .1החל מן השעה  1000מתבקש הציבור ,ללא יוצא מן הכלל ,לא להחנות כלי רכב במגרשי החנייה של
הקיבוץ פרט למגרש חדר האוכל .מעסיק היודע שעובד שכיר שלו הבא מן החוץ עם רכב ,מתבקש
להעביר את המסר הזה אליו כדי להימנע מן הצורך לחפש את בעלי הרכבים ובכדי להימנע מאי
נעימויות.
 .2הכביש הפנימי מביתו של אבי פוקס במזרח ועד היציאה בצד מערב ליד הבית של שרית הוניג הנו
כביש חירום החייב להיות פנוי מכל רכב .פרט לכניסת רכבי ההורים הבאים לקחת את ילדיהם,
מתבקשים שאר החברים והתושבים שלא להיכנס אליו ולבטח לא לחנות בו .כבר קרה שנאלצנו
לגרור רכבים מן הציר הזה ואין לנו כל רצון לחזור על כך.
 .3החל מן השעה  1400הימנעו מלהסתובב בשטח העצרת וגבעת הפסל.
 .4בעלי כלבים מתבקשים לקשור את כלביהם ביום העצרת .ביום זה מגיע משעות הבוקר קהל רב
ויש לזכור כי במקרה של תקיפת כלב ייתבע בעליו.
 .5כניסת האח"מים תהיה בצד דרום מערב של המדשאה והיא צריכה להיות נקייה מאנשים ולכן אין
להתגודד בקרבתה.
 .6בעלי נשקים – אין להגיע לשטח הטקס עם נשק.
 .7שערי הקיבוץ ייסגרו בסביבות השעה  1430מי שנאלץ לאחר סגירתם לעבור דרכם מתבקש
להשאירם סגורים.
 .8החברים מתבקשים לשים לב לאנשים חשודים המסתובבים בשכונות השונות ולשאול אותם
למעשיהם .רכבים חשודים ,נא לרשום מספר הרכב ואם אפשר צבע וסוג הרכב.
 .9בכל מקרה של אדם חשוד או חפץ חשוד נא להתקשר לחיים מזר (8105) 052-3906203
(8106
8106) 052נמסר על ידי עמי וולקוביץ ,קב"ט העצרת 052-8349688
_________________________________________________________________________

תזכורת לציבור אוהבי הספר
לידיעת ולתזכורת ציבור אוהבי הספר :ניתן לקבל אצל מרים מן )בהנהלת החשבונות( המחאות הנחה
לחנויות הספרים "ספרי" "וסטימצקי" .נצלו ותיהנו!
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הזמנה לפתיחת הגלריה על שם דנה
לחברי הקיבוץ שלום
כבר שנתיים וחצי שדנה אהובתנו לא אתנו ,והגעגועים רק גוברים והולכים.
כדי להנציח את זכרה בדרך שאפיינה את חייה  -אהבת האמנות ,אהבת החיים ואהבת
הבריות  -הקימו בני משפחתה וחבריה את "דנה  -גלריה לאמנות".
במבנה המאפייה הישן של קיבוץ יד מרדכי ,ששופץ והוסב לחלל תצוגה ,יוצגו תערוכות,
מיצבים ואמנות מושגית מהארץ ומחו"ל .התערוכה הראשונה" ,חיבורים" ,כוללת מגוון
רחב של עבודות ישראליות מאוסף "פרויקטיב  /מוזיאון האמנים".
ביום שישי ,20.4.2007 ,בשעה  ,14.30נפקוד את קברה של דנה בבית הקברות ביד מרדכי.
בשעה  15.15נקיים את טקס פתיחת הגלריה.
השתתפותכם תשמח אותנו.
המשפחה והחברים

החלטת 'צוות בוחר' למכרז ניהול אולם הבנים
חברי הצוות :טולי פסי ,גיורא אתר ,לארי סיגלמן ,תמיר אבני.
בשנה וחצי האחרונות ניהל לארי סיגלמן את אולם הבנים .בעקבות יציאתו לעבודת חוץ ,פנה לארי לסיים
תפקידו ובעקבות כך פורסם מכרז .הצוות המוזכר לעיל נפגש עם חברים שהגישו מועמדות לתפקיד.
במסגרת הפגישות הוגדרו למועמדים הקריטריונים הבאים:
 .1אחריות כוללת על הפעילות המתקיימת באולם הבנים.
 .2אחריות על התחזוקה השוטפת ,ניקיון ותחזוקה מונעת.
 .3נוכחות בזמן פעילויות באולם) .משחקי ליגה ,ספורט שישי(.
 .4תאום בין המשתמשים.
 .5ייזום פעילויות מכוללות הכנסה.
 .6ראייה אישית בחשיבות תרבות הספורט.
 .7מחויבות לתפקיד.
הצוות הציג בפני המועמדים את הקריטריונים והדגשים שלדעתו מהווים חשיבות להמשך שמירת אולם
הבנים והפעילויות הכלולות בו.
לאחר שמיעת המועמדים סיכם הצוות על איתי בקר כמתאים למילוי התפקיד.
במהלך הימים הקרובים איתי יבצע חפיפה עם לארי ויקבל לידיו את האחריות לתפקיד.
אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות ללארי על האופן והדרך בה ביצע את התפקיד ולאחל לו הצלחה
רבה בעבודתו החדשה.
סיכם בשם הצוות :תמיר אבני ,מנהל מש"א
_________________________________________________________________________

לסבתא הגאה נירה אלקין
ולהורים המאושרים
צפי ותרזה
מזל טוב להולדת הנכדה והבת הילה!
מזל טוב לכל המשפחה!

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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היכונו לאירוע הגדול!!
שריינו את התאריכים
1717-19/
19/5/2007
פרטים על לוח המודעות!
נמסר על ידי ועדת תרבות
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