977
10.01.07
הצעות ייעול בתקציב קהילה 2007
חופשה לאברהם כוכבי
פרידה במזכירות מדודי ענבר ויאיר שוורץ
978
18.01.07
עצרת השואה והגבורה
שמעון כורם לנציגות יד מרדכי במועצה
הגדרת תפקיד נציג יד מרדכי במועצה  /אמנת שרות
ביקור ולוולה )זאב( שור ,מזכיר התנועה ,ביד מרדכי
חובת העברת דיווחי פנסיה וגמל
שינוי מבני בהנהלת מכוורת יד מרדכי
הבונקר ברחוב מילה 18
979
01.02.07
תקציב הקהילה  - 2007בדיון התארחו רכזי ענפי הקהילה ומאירי פרל החשב  /מ"מ גזבר.
מתווה הפעולה לטיפול באוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים ביד מרדכי
תודה  -אליהו,חנה,ליאת,גיל ושיר.
שינוי מגורים – נינה וגבי הימלשטיין
עדכונים מענף הרכב החלטת חיוב חדשה
טיול קיבוץ בארגון ועדת תרבות
עדכון בנושא הקוסמטיקה
צוות צ.ח.י  -עדכון
ממונה בטיחות בקהילה
980
15.02.07
תקציב הקהילה 2007
דיון עקרוני בנושא כ.ל.נ
דיור לצעירים – תוכנית עבודה לשנת 2007
דיון בנושא העברת האחריות הניהולית על בית הספר התיכון האזורי "שקמה" אל המועצה האזורית חוף
אשקלון.
המון תודות משפחת קורן
הגלריה על שם דנה דביר ז"ל
עדכון מצוות ההיגוי של "עצמאות ושותפות חדשה"
עדכון מוועדת ביקורת
ערעור בנושא הרכב
זהירות! גניבות!
981
22.02.07
דיון בערעור על החלטה לחיוב חדש בענף הרכב
דיון בנושא מבנה ארגוני חדש ליד מרדכי
התארגנות צוות צח"י )צוות חירום יישובי( – עדכון לציבור
982
01.03.07
שי לחג הפסח
סליקה ישירה
עדכון מועדת בריאות
983
08.03.07
דיון בערעור על החלטה לחיוב חדש בענף הרכב
תוכנית בינוי למשפחות צעירות לשנת .2007
יוסי שחר במזכירות
פגישה עם יולי תמיר ,שרת החינוך  -עדכון
1

צוות פורים  -תודות
לקראת ההצבעה בקלפי בסוף השבוע הנוכחי )קרקע שקמה(
תאורה ברחבי הקיבוץ
צוות פסח – דרושים מתנדבים
984
15.03.07
דיון בנושא רה -ארגון בענף הנהלת החשבונות
עצרת השואה והגבורה  -עדכון
מכרז למשרת "מרכז המשק"
צוות היגוי אורחות החיים – עדכון
אזור עדיפות לאומית א'
רחל רוזנפלד – עדכון
985
22.03.07
לקראת שיחת קיבוץ וקלפי – בנושא מכירת מניות תנובה
חיוב חברים  ₪ 100בגין שיוך – עדכון
תוכנית אב ליד מרדכי – עדכון
פסח  -מסורת חדשה
986
29.03.07
אישור 'צוות בוחר' לניהול מכרז ריכוז המשק
טיול ט"ו בשבט – תודות
מכירת מניות תנובה – לקראת הצבעת הקלפי בסוף השבוע
987
12.04.07
דו"ח קלפי
ראשון באפריל
חג הפסח – תודות
עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה  –2007הזמנה
עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה  – 2007עדכון בטחוני
תזכורת לציבור אוהבי הספר
הזמנה לפתיחת הגלריה על שם דנה
החלטת 'צוות בוחר' למכרז ניהול אולם הבנים
988
20.04.07
אירועי יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ונפגעי טרור -תשס"ז
היי דרומה לאילת!!!! פרויקט חברתי  2007יוצא לדרך!  -עדכון
הגלריה על שם דנה
עדכון מנהג בית
עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה  –2007תודות
אורחות חיים  -עדכון
צוות צ.ח.י )צוות חירום ישובי(  -עדכון
הקדמה – לקראת כתבתו של עודד וויס שלהלן )מתקפת טילים על יד מרדכי )אם וכאשר(..
מתקפת טילים על יד מרדכי )אם וכאשר( – מאת עודד ויס
אירועי יום העצמאות
989
04.05.07
נוהל קלפי ביד מרדכי )אורחת בדיון :רחל שטרנברג(
מתן שיפוי ופטור לנושאי משרה ביד מרדכי
סיכום אירועי יום הזיכרון
2

מכתב שנשלח למזכירות על ידי שולה אוטיקר
מילות סיכום לאירועי יום הזיכרון
יום העצמאות  -תודות
מתוך טקס פתיחת "דנה – גלריה לאומנות"
דברים שנשאה בטקס רחל דביר
מהמאפיה של זכריה ל"דנה-גלריה לאומנות" – כתבה ונשאה דברים דודי ענבר
אילת
ועדת קליטה – עדכון
הגזמה פראית – מאת זיו אלדן הררי
990
18.05.07
ייפוי כוח בהצבעות קלפי.
אישור הלוואות קיבוץ
שיחת קיבוץ וקלפי
עדכון ביטחוני מאת צוות צ.ח.י
פחי אשפה חדשים
חובת העברת דיווחי פנסיה וגמל – תזכורת!!
לקראת חג השבועות
בריכת שחייה
יפויי כוח – אינו מוסד נישואים!! מאת עודד ויס
תגובה למנשרו של עודד וויס )ייפוי כוח אינו מוסד נישואים(
סיוע בהצבעה בקלפי-חוות דעת משפטית
התנהגות נכונה בעת התראת "צבע אדום"
991
25.05.07
חג השבועות  -תודות
992
31.5.07
הארכת כהונת המזכירות
עתיד בי"ס "חופים"
צוות היגוי אורחות החיים – עדכון
פגישה עם שר הפנים  -עדכון
ועדת בקורת – עדכון
גנבות!!!
טיול פנסיונרים
מרכז יום לקשיש במועצה
פרויקט יובלים
רסיסי היסטוריה
993
12.6.07
טיול קיבוץ לאילת –עדכון
הגדרת צורכי קהילת יד מרדכי בנושא בריאות.
מטרות "דף המזכירות" וקריטריונים לניהולו
ממ"דים
נתפס על חם!..
חיוב החברים – היי דרומה לאילת
994
21.6.07
תודות אילת
עתיד בית ספר חופים  -חומר רקע לקראת שיחת הקיבוץ הקרובה
דו"ח מועדת פנסיה והסבר לדו"ח האישי מ"עתודות"
רשמים מהטיול לאילת
מועדת מינויים – חנה שני לועדת ביקורת
995
28.6.07
3

ועדת חינוך
עדכון תקופתי של צוות צ.ח.י
סיכום רבעון א' של הקהילה לשנת .2007
עדכוני ביטחון
מכתב תודה לנאווה גל
מחירי חשמל בקיץ
תודות מבית האורן
פרס האגף לחינוך התיישבותי של משרד החינוך
עדכון מענף הרכב
996
5.7.07
עדכון צוות ממליץ לבחירת מרכז משק )אורח בדיון תמיר אבני(
הצגת דו"ח ביקורת השיוך
פיתוח שירותי האבקה )בומבוסים( – שלב א'
997
12.7.07
דיון בהשקעה בסך של כ –  1מליון  ₪הנדרשת לביצוע פיתוח ענף שירותי האבקה )שלב א'( וכניסתו
לתחום ההדברה המשולבת.
פתיחת השער באמצעות הטלפון הנייד
תודה – מוסד בית
שינויים בפאב
"דנה גלריה לאמנות"  -תערוכה חדשה
998
19.7.07
תוכנית פיתוח מפעל הבומבוסים לקראת ההצבעה
חקירת רשם האגודות השיתופיות
ועדת כספים
בחירות לוועדה הכלכלית
חופשה לאברהם כוכבי
שינוי במיקום משרד מנהל קהילה ומזכיר
מכתב מאת המטה הבין קיבוצי לקליטת עליה
999
02.08.07
נושאי דיור ביד מרדכי )עצומה(
בחירות לוועדה הכלכלית
תודה  1למיקי קציר
תודה  2מבית הבריאות
מכתב תגובה למכתבה של דינה סטולר
תודה לאלכס פסואה
דעה בנושא פתיחת השער על ידי טלפון נייד מאת חיים מזר
האם דבר דחוף הוא גם חשוב? מאת משה סוקר
תגובה למכתבו של משה סוקר
1001
17.8.07
בחירת שמעון כורם ,כנציג מזכירות ,לצוות דיור מורחב.
פרסום מכתב רשם האגודות בנושא ייפוי כוח בהצבעות.
לקראת החגים – ועדת מינויים למינוי צוותי חגים
תחרות הדבש הישראלי הזני הטעים
ברוך הבא לאליהו שחם והחלמה מהירה
אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון ולוח זמנים צפוי
מוזיאון "קיבוץ של פעם"  -הפתיחה
דעה – רעיה פסי – בנושא מכתב רשם בנושא ייפוי כוח בהצבעות
1002
22.8.07
חוברת השינוי -תחולק לחברים בתאי הדואר ובדוא"ל ביום שישי הקרוב.24.8.07 ,
דיון בנושא בעלות על בי"ס "שקמה" .אורחת בדיון שושנה מירוצ'ניק ,מנהלת בי"ס "שקמה".
4

דיון שני בנושא דו"ח הביקורת על תחום השיוך והצמיחה.
עדכון בנושא משפחת בקר תיקי ואיתי
מכתב לחברים – תיקי ואיתי בקר
לחברים ולתושבים ,ובעיקר לציבור הנהגים ובעלי הרכב
המדרכות וכבישי השרות אשר בתוך שכונות המגורים נועדו להלכי רגל ,אופניים ,קלנועיות ורכבי שרות
בלבד.
1003
31.8.07
אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון* שוטף
דו"ח שיחת קיבוץ תאריך השיחה.26.8.07 :
דיון בנושא העברת בעלות על בי"ס "שקמה" אל המועצה האזורית חוף אשקלון.
הצגת דו"ח הביקורת בתחום הצמיחה והשיוך.
שנת שמיטה
דיון בנושא הצעת ועדת ביטחון :ביטול תורנויות שמירה בשער הקיבוץ.
עדכון ביטחון
פריצה
בחירות לוועדה הכלכלית – תזכורת אחרונה
עדכונים מוועדת תכנון  -שיפוץ ושדרוג כביש פנימי  +מידע בנושא תוספת בניה  /מ.מ.ד
הבהרה משותפת – אברי ניר ואופיר לבנה
לקראת הצבעת הקלפי  -על סדר היום :עתידו של ביה"ס שקמה.
סיכום שייט /טליה מן
מוסד בית גאה להציג -ההפלגה
מכתב ממיכל ואדם ברוך
1004
6.9.07
אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון* שוטף
דו"ח קלפי  -תוצאות הצבעת הקלפי מיום 01.09.07
גיל דגני – מועמד ליו"ר ועדת ביקורת
תוכנית אב – עדכון והזמנה לציבור
סגירת המכרז לנציגי ציבור להנהלה )ועדה( הכלכלית
דו"ח שיחת קיבוץ 2.9.07 -הצגת עקרונות תוכנית מודל שינוי אורחות החיים ביד מרדכי.
גזור ושמור – לוח פעילות ציבורית* לחודש ספטמבר
1005
12.9.07
אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
סיכום חצי שנתי ) (2007של הקהילה
שנת חופש שנייה לאברי דביר.
דו"ח שיחת קיבוץ הצגת המודל הכלכלי לשינוי אורחות החיים .2 .דיון בייעוד התמורה מכספי הסכם
תנובה – אייפקס .תאריך השיחה.09/09/07 :
מכרז לתפקיד מרכז משק ביד מרדכי
ברכות ליעל ודן ציון
לקראת הצבעת הקלפי בנושא ייעוד כספי התמורה מעסקת תנובה – APAX
1006
21.9.07
אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
דו"ח קלפי תוצאות הצבעת הקלפי מיום .14-16.9.07
דו"ח שיחת קיבוץ.1מאזן מאוחד ליד מרדכי לשנת  .2 .2006ביצוע חצי שנתי ) ,(2007משק קהילה .3 .הצגת
מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הכלכלית .4 .מינוי גיל דגני ליו"ר ועדת ביקורת .5 .שנת חופש שניה לאברי
דביר .תאריך.19/9/07 :
תודות  -לצוות ראש השנה
תוכנית אב  -עדכון

5

עדכון מישיבת הועדה הכלכלית בנושא השקעה בבומבוסים
צעירי ותושבי הקיבוץ )גילאי (18-31הנכם מוזמנים לערב "על האש"
השקעת מניות תנובה בקרנות פנסיה – מאת עודד ויס
1007
28.9.07
אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
1008
3.10.07
תהליך שינוי אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
דו"ח קלפי תוצאות הצבעת הקלפי מיום .29.09.07
עדכון מבית ספר "חופים"
תודות  -לצוות סוכות
פרידה מחגי תשרי תפילה למים ,נעמי ציון
תגובה לסעיף המופיע להל"ן ,מתוך חוברת תגובות שכתבתי למודל "עצמאות ושותפות חדשה" עמוד 4
סעיף ) 2המשך( שינוי אורחות חיים  -השיטה .מאת עודד ויס
1009
19.10.07
אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
שיחה עם שמעון כהן – ראש המועצה
נוהל מורשי חתימה בקיבוץ
הסדר עם אברהם כוכבי
כביש גישה פנימי לגיל הרך.
תודה מאוחרת
חמש עשרה שנה לאמציה
היש אמון בבן-אדם? משה סוקר
1010
26.10.07
לקראת ההצבעה בקלפי –
עמדה כללית של צוות ההיגוי בנושא הסתייגויות חברים לתוכנית השינוי
אורחות חיים ביד מרדכי – לוח זמנים* מעודכן
דו"ח שיחת קיבוץ  -נושא השיחה :הסתייגויות חברים לתוכנית שינוי אורחות החיים.תאריך השיחה:
.21/10/07
הודעה ממרפאת השיניים
שלוש הסתייגויות מהצעות שהוצעו לציבור בחוברת השינוי אוגוסט  2007מאת ישראל מידן
1011
02.11.07
לקראת הצבעת הקלפי בנושא הסתייגויות חברים לתוכנית שינוי אורחות החיים
אורחות חיים ביד מרדכי – לוח זמנים* מעודכן
דו"ח קלפי תוצאות הצבעת הקלפי מיום  26-27.10.07בנושא הסתייגויות חברים.
דו"ח שיחת קיבוץ  -הסתייגויות חברים לתוכנית שינוי אורחות החיים .תאריך השיחה.28/10/07 :
עדכון בנושא המיגון הפרטי  -מ.מ.ד
עדכון שעות קבלה במרפאה
1012
09.11.07
אורחות חיים ביד מרדכי – לוח זמנים* מעודכן
דו"ח קלפי תוצאות הצבעת הקלפי מיום  2-3.11.07בנושא הסתייגויות חברים.
דיון בנושא חובות בנים
כספונט בקיבוץ
דיון פתוח עם אהוד רייך ,מועמד לראשות המועצה המקומית ח.א.
א י ו מ י ם – מאת משה סוקר
הזמנה למפגש עם המתמודדים לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון
1013
16.11.07
6

אורחות חיים ביד מרדכי – לוח זמנים* מעודכן
מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית בקיבוץ
ועדת חינוך
סיום קדנציית חברי מזכירות.
חג הקיבוץ – סיכום ותודות
צוות חג הקיבוץ ביקש למסור תודותיו ולומר דברי סיכום.
קביעת מזוזות בבית הבריאות
דעה אישית – מאת איתן מורדיש
תגובה לדעה– מאת אהוד רייס
1014
23.11.07
אורחות חיים ביד מרדכי – לוח זמנים* מעודכן
"השינוי בקיבוץ כמפתח להענקת ביטחון אישי לחבר".
עלון-קיבוץ  -מפגש חשיבה
עדכון מועדת קליטה
דעה אישית – מאת משה סוקר
1015
26.11.07
אורחות חיים ביד מרדכי
בחירות לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון
דו"ח שיחת קיבוץ  -נושא השיחה .1 :הצגת  /אישור קובץ תיקונים מס'  2להצעת תוכנית שינוי אורחות
החיים ביד מרדכי.
 .2דיון חוזר בהסתייגותו של אילון פרידמן בנושא "הסדר תשלום בגין הורים יכלול גם השתתפות
בחתונות הבנים/ות ,כפי הנהוג היום .3 ".הסתייגות חברים בנושא "מוסד בית" )מסיבות טכניות נדחתה
הסתייגות זו למועד השיחה הנוכחית( .תאריך השיחה.18/11/07 :
דו"ח קלפי תוצאות הצבעת הקלפי מיום .23-24.11.07
ממ"דים – עדכון
1016
30.11.07
אורחות חיים ביד מרדכי
תוצאות בחירות למועצה
עדכון מפי ועדת בעלי צרכים מיוחדים )בעצ"מ(
דו"ח משאבי אנוש
עדכון מפי הצוות הממליץ לבחירת רכז משק
הכשרות  /הסבות מקצועיות
1017
07.12.07
למה כן להצביע בעד השינוי באורחות חיים? דודי ואבנר ענבר
קטיעת חלומות דרורה לבנון
אל כל המצביעים בברכה ,איתן מורדיש
אור של שינוי )חנוכה  (2007אלון דגן
דו"ח שיחת קיבוץ נושא השיחה :אישור תוכנית שינוי אורחות החיים ,כפי שמופיעה בחוברת השינוי
)אוגוסט  (07ובקובץ המאוחד ) ,(28.11.07הכולל את התיקונים לחוברת השינוי.
תאריך השיחה.2/12/07 :
סיבוב בחירות שני לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון
בני משפחה ,חברים ומוקירי זכרה של דנה
תוכנית אב ליד מרדכי – עדכון
ישיבת המזכירות האחרונה הוקדשה לדיון ציבורי פתוח עם שני המועמדים שעלו לסיבוב הבחירות השני,
אהוד רייך ויאיר פרג'ון .השתתפו בדיון הפתוח כ 20 -חברים.
1018
14.12.07
אורחות חיים ביד מרדכי – עדכונים
לחברי יד מרדכי שלום רב – מכתב לאחר אישור השינוי  -מאת יריב קלרמן ואופיר לבנה
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דו"ח קלפי תוצאות הצבעת הקלפי מיום  9.12.07נושא שעמד להצבעה" :הקיבוץ מאשר את תוכנית שינוי
אורחות החיים ,כפי שמופיעה בחוברת השינוי )אוגוסט  (07ובקובץ המאוחד ) ,(28.11.07הכולל את
התיקונים לחוברת השינוי".
מכרז לבחירת שני נציגי ציבור ,חברי קיבוץ ,שיכהנו כחברים בצוות התיאום
אורחות חיים  -לוח זמנים להמשך והתארגנות ליישום מודל השינוי הלכה למעשה
בחירת רכז משק ליד מרדכי
מינוי מזכירות חדשה
חנוכה  -תודות
תוצאות הבחירות לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון בסיבוב הבחירות השני בין אהוד רייך ליאיר
פרג'ון
תרגיל צוות חירום יישובי
1019
26.12.07
מכרז-ועדת מינויים מזמינה את ציבור החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי ציבור שיכהנו כחברים
בוועד המנהל של הקיבוץ )מזכירות(
מכרז פנימי לבחירת שני נציגי ציבור שיכהנו כחברים בצוות התיאום,
אורחות חיים  -לוח זמנים
דו"ח שיחת קיבוץ-נושא השיחה :אישור מסמך "מטרות ויעדים לתוכנית האב של קיבוץ יד מרדכי" .הנושא
הוצג באמצעות מצגת על ידי מירה יהודאי ,מתכננת תוכנית האב של יד מרדכי.
תאריך השיחה.17.12.07 :
דו"ח קלפי תוצאות הצבעת קלפי מיום  .22.12.07הקיבוץ מאשר מסמך "מטרות ויעדים לתוכנית האב של
קיבוץ יד מרדכי" ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך .17.12.07
"הסכם ניהול בית ספר חופים"
הצעת משרד הביטחון לתקצב שיקום תשתיות בקיבוץ
סיכום רבעון ג' של הקהילה לשנת .2007
דיון בנושא חידוש הופעתו של עלון יד מרדכי
סליקה ישירה
חובת העברת דיווחי פנסיה וגמל להנהלת החשבונות
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