קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1188
18.11.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות משפחת
דבורה

בדף הפעם* :חג הקיבוץ *דיווחים ועדכונים *איחולים

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

חג הקיבוץ ה68 -
חברים – בנים – נקלטים  -תושבים –– אורחים –
שלום לכולכם
לפניכם תוכנית החג המעודכנת – רשמו ביומנים...
יום שישי ,ו' כסלו תשע"ב 21:30 ,2/12/11 ,בערב ,בחדר האוכל:
מסיבת חג הקיבוץ ,שתוקדש השנה לבית ספר חופים על גלגוליו השונים.
יום שבת ,ז' כסלו תשע"ב 11:00 ,3/12/11 ,בבוקר:
חנוכת יד הזיכרון לאיש הפלמ"ח – גרשון דובנבוים ולמבצע פינוי ילדי יד
מרדכי בתש"ח.
האירוע ייפתח בחנוכת אתר הזיכרון החדש ,למרגלותיה הדרומיים של
גבעת הפסל ,ויימשך באולם הכנסים הסמוך ,במסכת שתוקדש לזכרו של
גרשון דובנבוים )דבמבם( ולמורשת הקרב של פעולת פינוי הילדים.
במהלך האירוע יוקרן סרט על פינוי הילדים,
המבוסס על זיכרונות שסופרו וצולמו
על ידי "ילדי" הקבוצות 'רימון'' ,דרור' ו' -עופר'.
כמו כן תועלה דמותו של גרשון דובנבוים )דבמבם( על ידי לוחמי פלמ"ח,
בני משפחה ו"הילדים של אז" ,שזוכרים את אהבתם הרבה אליו.
במהלך האירוע יוגש כבוד ,ובסיומו תוגש ארוחת צהרים קלה.

כולם מוזמנים!!!
להתראות ...צוות החג
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רשימת המתנה לפרויקט הנוכחי של הקליטה והבניה ביד מרדכי –
רשימת ההמתנה נועדה ליצור מוכנות מלאה בהחלפת נקלטים ,במידה ונקלטים הנכללים בפועל בפרויקט
הנוכחי יפרשו ממנו מרצונם או מכל סיבה אחרת ,ובכך למנוע עיכובים מיותרים בביצוע הבניה המרוכזת
של מבני המגורים.
בסוף החודש שעבר נפתחה רשימת ההמתנה רק לבנים עד מועד ) 15/11/11רשימת המתנה ראשונה( ,כעת
היא מורחבת לשלושה מעגלים נוספים וכמובן פתוחה גם לבני ובנות הקיבוץ )רשימת המתנה שניה(.

18/11/11
'רשימת המתנה' שניה*
להצטרפות לפרויקט הנוכחי של הבניה והקליטה ביד מרדכי
'רשימת המתנה' שניה לפרויקט הנוכחי של הקליטה והבניה ביד מרדכי,
פתוחה לבני הקיבוץ וכן לנכללים בשלושה מעגלים הקרובים לקיבוץ:
תושבי יד מרדכי.
עובדים במקומות העבודה ביד מרדכי.
משפחות המחנכות ילדיהם במערכות החינוך של יד מרדכי.
'רשימת ההמתנה' השניה תיסגר ביום ,2/12/11
כאשר ההצטרפות לפרויקט בפועל הינה על בסיס מקומות פנויים* בלבד
ובכפוף לעקרונות הקליטה ולתהליך הקבלה של הקיבוץ.
ההרשמה מותנית בתשלום דמי הרשמה ע"ס  5אש"ח לבית אב,
ובכפוף לחתימה על טופס הרשמה לרשימת ההמתנה
לפרויקט הנוכחי של הקליטה והבניה.
)במידה ותתקיים הצטרפות בפועל ,יושלמו דמי ההרשמה לסך  10אש"ח +
ישולמו מקדמות כספיות נוספות בדומה לדרישה בהרשמה המקורית לפרויקט(.
הטיפול ברשימת ההמתנה באחריות ועדת קבלה של הקיבוץ.
רשימת ההמתנה תנוהל על פי עיקרון הקדימות של בני קיבוץ בכניסה לפרויקט ביחס למי
שאינם בנים ,ובכל מקרה ,כניסה לפרויקט מתוך רשימת ההמתנה
תתקיים על בסיס מקום פנוי בלבד.
הקיבוץ ,באמצעות צוות ההיגוי ,רשאי לפתוח רשימות המתנה נוספות עד מועד מימוש
האופציה להשתלב בפרויקט ,תוך שמירה על עיקרון הקדימות של בני הקיבוץ ביחס למי
שאינם בנים ,גם אם נרשמו ברשימות המתנה קודמות,
כל זאת על בסיס מקום פנוי בלבד.
המעוניינים להירשם מבין הבנים והמעגלים הנ"ל
מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה.
*בשלב זה הפרויקט מלא ואין בו מקומות פנויים.
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דפי תקציב אישי
לחברים שלום,
לפני חודש צורפה לדפי התקציב האישי הודעה על מעבר להפצת דפי התקציב באמצעות דואר אלקטרוני.
בהודעה התבקשו חברים המעוניינים להמשיך ולקבל את דפי התקציב בהדפסה על נייר לפנות לזהבה
קלרמן בהנה"ח.
חברים רבים המעוניינים בכך אכן פנו ודפי התקציב של חודש אוקטובר הועברו אליהם לתא הדואר.
מסתבר שישנם חברים שמעוניינים להמשיך בקבלת הדפים לתא הדואר אך עדיין לא פנו לזהבה ולכן
הועבר אליהם דו"ח אוקטובר בדואר אלקטרוני.
חברים המעוניינים בהמשך קבלת הדו"ח לתא הדואר מתבקשים פעם נוספת להודיע לזהבה ויקבלו מיידית
את הדו"ח של חודש אוקטובר והלאה לתא הדואר.
אנו ממליצים בהמלצה חמה להמשיך ולהשתמש בדואר האלקטרוני לטובת עולם ירוק וטוב יותר.
בברכה
מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________

)פרסום מקורי(4/11/11 :
מכרז לוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות(
ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי ציבור שיכהנו כחברים
בוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות( ,החל מינואר  ,2012לקדנציה חדשה בת  3שנים.
המכרז ייסגר בסוף חודש נובמבר .2011
חברים המעוניינים להציג מועמדותם ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם(
מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר כהן
ועדת מינויים
____________________________________________________________________________
תודה לפז רייזל

השבוע אירחנו במועדון החברים את פז רייזל ,רכז החינוך הבלתי
פורמאלי בחברת הנעורים "שקמה".
פז פרש בפנינו את היקף הפעילות החברתית של החניכים ואת
ההתארגנות הדרושה.
הוא גם סיפר על עבודת הצוות והמדריכים ,והדגיש את היתרונות הגדולים בקיום
פעילות מעין זו.
נהנינו מאד מהסבריו ואנו מלאי התפעלות והערכה מהדברים הטובים שנעשים שם.
תודה לך פז על עשייה מבורכת זו ,וגם לצוות המדריכים ,ועל כך שבאת לספר
לנו עליה.
המשתתפים וצוות המועדון

3

מילה טובה
ביום שני בערב ,בזמן סערת הגשם ,הברקים והרעמים ,התחיל הבית שלי
להתמלא במים כתוצאה מסתימה בביוב.
בהיסטריה נוראית התקשרתי ללימור לבנה ,והיא ,בסבלנותה הרבה ,אמרה מיד
שתישלח מישהו.
לא עברו  5דקות ואיציק לוי ,שהוזעק באמצע פגישה ,הגיע ,ואחרי רגע מצא
פתרון זמני לבעיה.
ולא די שאיציק עצר את זרם המים ,הוא גם עזר לי לנקות ,ולא עזב את ביתי עד
שראה שהכול בסדר.
המון תודה לך איציק ,ולך לימור יישר כוח!
צביה סגל

____________________________________________________________________________

לטליה מן
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לנדב דשתי
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי
לאופיר שיפמן
עם יציאתך למסלול
קדם צבאי )קד"צ(
ברכות חמות והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

____________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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