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בדף הפעם* :עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה *מכרז צוות היגוי פרויקט צמיחה ושיוך *גלריית דנה

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

עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה  –2008הזמנה
ישאו דברים:
שר הביטחון ,אהוד ברק
גזבר הסוכנות היהודית לישראל ,חגי מירום
יו"ר מרצ ,ח"כ חיים אורון )ג'ומס(
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון
מפקד פיקוד הדרום ,אלוף יואב גלנט
נציג מורשת וניצולי השואה ,דוד פלונסקי )יורק(
נציג קיבוץ יד מרדכי
נציג "השומר הצעיר"
מופע אומנותי:
 פרקי קריאה :גולן אזואלי
 חבורת הזמר "קולות חמים" – שער הנגב – ניהול מוזיקלי :צביקה כספי
 "טריו תמר" – בנות עין גדי – ניהול מוזיקלי :גדעון אפרתי
 שירה :ניר חלמיש
 להקת המחול "קמע" – באר שבע – ניהול אומנותי :דניאלה שפירא ותמיר גינץ
 תזמורת הסימפונייטה – באר שבע – ניהול מוזיקלי וניצוח :דורון סלומון
 הכנר מירל רזניק
 "שיר" – להקת הנוער הייצוגית של תיכון מקיף יהוד – ניהול מוזיקלי ובימוי :לשה סון.
דגלנות ומסדר:
 חיילי גבעתי ,פיקוד דרום
בימוי :עידו דגני.
הפקה :רבקה קנטור ,צחי לבנון )קיבוץ(.
העצרת תתקיים ביום חמישי ,1.5.08 ,בשעה  19.30בקיבוץ יד מרדכי.
הכניסה חופשית .הקהל מתבקש להגיע למקום עד השעה .19.00
המוזיאון פתוח למבקרים במשך כל היום.

עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה  – 2008עדכון בטחוני
לכל תושבי יד מרדכי ,שלום
עצרת הזיכרון תתקיים השנה ביום חמישי  01/05/2008בהשתתפות שר הביטחון אהוד ברק ,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.
עם זאת ,כבכל שנה ,להלן כמה בקשות:
 .1ביום העצרת החל מהשעה  1000מתבקשים בעלי הרכבים ,ללא יוצא מן הכלל ,שלא להחנותם
במגרשי החנייה פרט למגרש החניה שליד חדר האוכל .מעסיקים ,אנא יידעו את השכירים בעלי
הרכב ,זאת כדי להימנע מהצורך לחפש את בעלי הרכב ובכדי למנוע אי נעימויות .דגש מיוחד מופנה
אל מי שחונה בחנייה הדרומית לגבעת הפסל.
 .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,
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מתבקשים שאר החברים והתושבים שלא להיכנס אליו ולבטח לא לחנות בו .כבר קרה שנאלצנו
לגרור רכבים מן הציר הזה ואין לנו כל רצון לכך.
החל מהשעה  1400יש להימנע מלהסתובב בשטח העצרת וגבעת הפסל.
בעלי כלבים מתבקשים לקשור את כלביהם ביום העצרת .ביום זה מגיע משעות הבוקר קהל רב ויש
לזכור כי במקרה של תקיפת כלב ייתבע בעליו.
כניסת האח"מים תהיה בצדה הדרום -מערבי של המדשאה והיא צריכה להיות נקייה מאנשים ולכן
אין להתגודד בסביבתה.
לבעלי הנשקים – חל איסור מוחלט להגיע לשטח הטקס עם נשק.
שערי הקיבוץ ייסגרו בסביבות השעה  .1430מי שנאלץ לעבור דרך השערים לאחר סגירתם מתבקש
להשאירם סגורים.
החברים מתבקשים לשים לב לאנשים חשודים המסתובבים בשכונות השונות ולשאול אותם
למעשיהם .רכבים חשודים ,נא לרשום מספר הרכב ואם אפשר צבע וסוג הרכב.
בכל מקרה של אדם חשוד או חפץ חשוד נא להתקשר לחיים .(8105) 052-3606203

052052-3442201
נמסר ע"י :מיכה רגב – קב"ט עצרת מקומי 3442201
(8106) 052052-8349688
עמי וולקוביץ – ע .הקב"ט 8349688
__________________________________________________________________________

מכרז
ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי הציבור שיכהנו
כחברים בצוות ההיגוי של פרויקט הצמיחה והשיוך
חברים המעוניינים להציג מועמדותם לחברות בצוות
ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם( ,מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!

המכרז ייסגר בתאריך 15.5.08
בברכה ,דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר
ועדת מינויים
מטרות צוות ההיגוי של פרויקט הצמיחה והשיוך )מתוך החלטת מזכירות ,דף מזכירות :(11.4.08 ,1032
 הגדרת יעדים חדשים ונושאים לטיפול בכל הקשור בפרויקט הצמיחה והשיוך )רענון מטרות
ויעדים(.
 הגדרה ואישור מתווה הפעולה ,לרבות קביעת לו"ז ,להשגת היעדים שלעיל.
 דיון וטיפול בניסוח תקנונים והסדרים לכל ענפי הפרויקט :שיוך דירות ,שיוך נכסים וצמיחה
דמוגרפית – על בסיס החלטות הקיבוץ בנדון.
 יצירת עבודה משותפת ושקופה מול הציבור ,תוך עירובו בשלבי התהליך )מתן אפשרות לציבור
להציע הצעות נוספות/אחרות ו/או להסתייג כלפי הצעות צוות ההיגוי(.
 צוות ההיגוי ייפגש על בסיס קבוע ,במטרה לקדם הטיפול בנושאים השונים.
__________________________________________________________________________

"דנה גלריה לאמנות"
ביום שבת הבא ,3.5.08 ,בשעה  ,17.00לקראת יום העצמאות ה  ,60 -נפתח בגלריית דנה את התערוכה
"אייזן בטון" .התערוכה מהווה חוליה בפרויקט "נלבישך שלמת בטון ומלט" של  17גלריות לאמנות
בקיבוצים.
האוצר ,דורון פולק ,הפגיש חמישה אמנים ,שכל אחד מהם נותן פרשנות משלו למושג בניין הארץ .הוא אף
הרחיק לכת וחיבר להם את השימוש בבטון – המהווה מחד את סמל בניין הארץ ומאידך את המרחב
המוגן של עוטף עזה .דבר והיפוכו.
באירוע הפתיחה ישאו דברים נשיא מכללת ספיר ,פרופ' זאב צחור ,ואוצר התערוכה ,דורון פולק .מבטיחים
שיהיה מעניין .כמובן שמפגש רעים ,כיאה לזכרה של דנה ,ינעל את האירוע.
מחכים לכולכם ,המשפחה וחברי העמותה )המסורים(
__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג שמח לכל בית יד מרדכי !
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