קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1052
19.9.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אירועי ראש השנה *דיווחים ועדכונים

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

אירועי חג ראש השנה
לחברים שלום,
להלן פירוט ראשוני של אירועי החג הבא עלינו לטובה.
פרטים נוספים ראו על לוחות המודעות ,ובדוא"ל:



ערב ראש השנה29.9.08 ,



א' ראש השנה:30.9.08 ,



ב' ראש השנה:30.5.08 ,

מסיבת חג ראש השנה
 20.30התכנסות בחצר האחורית של חדר האוכל.
 20.45מסיבת החג.
בתוכנית :קטעי קריאה ,נגינה ומחול ,ברכות לשנה החדשה ,הפעלה לילדים ועוד..

בשעה  ,17.00בחדר האוכל :בניית עפיפונים והעפתם ,עם לימור סטולר.
בשעה  ,20.30בחדר האוכל :נארח את האמן אסף ניסים למופע "נגן המחשבות",
המשלב קטעי מוסיקה וקריאת מחשבות מוסיקלית!..

הליכת בוקר מסורתית בארגונה של פמי שיפמן,
לאחריה ארוחת הבוקר המסורתית בארגונה של דרורה לבנון
בשילוב הרצאה על "חוצנים" – פרטים נוספים יפורסמו בהמשך...

מקווים לחג שמח ומהנה ולפתיחת עונת החגים ברגל ימין!!
נמסר על ידי רונית שוורץ ,מטעם צוות החג

__________________________________________________________________________

חגים – חגים  -חגים
ועדת מינויים ממשיכה לפנות לחברים ,לתושבים ולבנים :התנדבו ורשמו עצמכם לאחד מצוותי החג וקחו
חלק בהצלחת החגים והמועדים בקיבוץ ,ובכך נתרום כולנו לחיי קהילה תוססים ושמחים להנאת כולנו.
המודעה שתלינו בחדר האוכל הולכת ומתמלאת...

אנא המשיכו להירשם...
בברכה ,זהבה קלרמן בשם ועדת מינויים
__________________________________________________________________________
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שינוי מועד לישיבת ועדת תכנון – דיון פתוח לציבור
ישיבה פתוחה לציבור של ועדת תכנון תתקיים
ביום שלישי ,23.9.08 ,בשעה  21:00במועדון לחבר.
)השינוי בתאריך נובע מקיום אירוע לחברים ,בהפקת צוות התקשורת ,שיתקיים יום קודם לכן(.
נושאי הישיבה:
 .1שילוט הקיבוץ  -הצגת ההצעה )נוסח מתוקן( לאישור לפני ביצוע.
 .2דודי מים חמים וקולטי שמש – דיון בנושא עקרונות מיקומם של דוודים וקולטי שמש בבתי
המגורים בקיבוץ .ישתתף בדיון דודי דורון ,מרכז המשק ,האחראי על פרויקט המים  /מים חמים.

הציבור מוזמן!
נמסר על ידי שוקי רייזל
__________________________________________________________________________

עדכוני ביטחון
לחברים והתושבים שלום,
לאחרונה התגברו באזור אירועי פריצות ,כייסות וגניבות ,הן מבתים פרטיים והן ממקומות העבודה
השונים.
אנו מבקשים מכל אחד להיות ערני למתרחש סביבו ,לשים לב לאנשים חשודים ולא מוכרים ,ולשאול
אותם למעשיהם או רצונם.
שימו לב :אין להשאיר ארנקים ,כרטיסי אשראי ,דרכון ורישיון נהיגה ללא השגחה ,וטוב אם הם יהיו
צמודים כל הזמן לבעליהם ולא מונחים במקום כלשהו.
כמו כן רצוי לבדוק ,לפחות כל בוקר כאשר מגיעים למקום העבודה ,האם יש סימני פריצה כלשהם.
במידה והיה אירוע כלשהו יש לדווח עליו מיידית לשוטר הקהילתי שלומי באמצעות מספר פלאפון 050-
 ,6273698וגם למיכה רגב  052-3448801או לעמי וולקוביץ  ,052-8349688מיד עם גילוי האירוע.
במידה ונתקלתם ברכב חשוד ,הקפידו לרשום את מספרו.
ניתן לרשום את מספר הרכב ותיאורו בפלאפון ,ולדווח באמצעות  SMSמהר ככל האפשר ,כדי שבדיקתו
תהיה רלבנטית.
נמסר על ידי עמי וולקוביץ
__________________________________________________________________________

לנינה וגבי הימלשטיין,
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לנישואי עמית עם בח"ל חגית
מזל טוב לכל המשפחה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
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