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מועדת מינויי

נציגי לאסיפת עמותת מוזיאו יד מרדכי

לחברי שלו ,
מוזיאו יד מרדכי ,המתנהל כעמותה ,מבקש לצר לאסיפת העמותה שני נציגי ציבור.
אסיפת עמותת המוזיאו מתכנסת אחת לתקופה ומשמשת כפורו דיו רחב בנושאי שעל הפרק.
לפרטי נוספי נית לפנות למשה סוקר נציג הציבור באסיפת העמותה – שג ממשי! בתפקידו זה ,או
לכל אחד מחברי צוות המוזיאו .
נמסר על ידי זהבה קלרמ – ועדת מינויי
__________________________________________________________________________

קידוחי ניסיו

מועדון החברים
ניפגש ביום ב'  ,16/7/12בשעה
 ,19:30במועדון לחבר )ליד
המוזיאון(

בשבוע הבא יערכו קידוחי ניסיו לבדיקת הקרקע
במתחמי המגורי המיועדי לקליטה החדשה.
מדובר בפעולה הנדסית אלמנטארית לצור! קביעת
ניפגש עם גליה ברנדס ,העובדת
והיסודות לבניה המיועדת
היקפי הביסוסי
בחברה לשיווק תרופות ,שתשוחח
במתחמי אלה.
איתנו על:
כדר! אגב ,שלב בניית הבתי יחל רק לאחר
הרופא – החולה – ומה שביניהם.
שיסתיימו עבודות הפיתוח והתשתית.
כדאי מאד לבוא!
יימסר
העבודות
עדכו לגבי מועדי תחילת כלל
חברים ,בנים ,נקלטים ,תושבים -
בהמש!.
כולכם מוזמנים!
שבת שלו ,
ארוחה קלה מובטחת
להתראות – צוות המועדון
לבנהישראלי לילדי נפגעי
איגוד
איל –
אופיר
סני התנועה הקיבוצית –
רח' לאונרדו דה וינצ'י  13תל אביב 03 6925382
8/7/12
לכבוד
חברי קיבו .יד מרדכי
שלו וברכה,
על תרומתכ

הנדיבה בס!  / 2,695לאיל" סני התנועה

ברגשות הערכה חמי אנו רוצי להודות לכ
הקיבוצית.
תרומה זו מצטרפת לתרומות חברי ומפעלי מקיבוצי שוני  ,אשר תורמי לאיל התנועה הקיבוצית
במהל! יו ההתרמה וכל השנה.
בזכות תרומתכ זו ותרומות נוספות אנו מסייעי סיוע נדיב ומבור! לילדי ובוגרי הסובלי ממוגבלות
פיזית ,נכויות של עצב ושריר ומתמודדי ע אתגרי של חיי מלווי קושי והתמודדות.
אנו מאחלי לכ בריאות וכל טוב,
ייעל אייזנר – מנהלת סני איל –
התנועה הקיבוצית

קליטת המשפחות המצטרפות

בעוד זמ קצר נתבקש להצביע בקלפי על קבלה לחברות של  26משפחות חדשות.
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זהו צעד נכו וחיובי להתחדשות חברתית ואנושית של יד מרדכי ויש לבר! ולתמו! בתהלי! קליטת חברי
חדשי .
בר  ,ההיכרות של רוב חברי יד מרדכי ע הנקלטי היא רופפת ומעטה ולא מאפשרת להצביע בלב של
ובאחריות .אל נשכח שאנו מקבלי לתוכנו אנשי שיהפכו לשותפי ויקבעו ,יחד ע החברי הנוכחיי ,
את דרכינו ועתידנו.
קליטה מוצלחת ותורמת מתבססת לא רק על ידיעת הנוהגי וההסדרי המעשיי של קהילתנו ,אלא ג
על היכרות ע תולדות המקו  ,תהליכי  ,חזו וערכי המקובלי אצלנו .ג היכרות ע גישות שונות
כלפי השינויי המתרחשי ביד מרדכי היא הכרחית.
עצ היוולדו של אד ביד מרדכי לא מקנה לו את ההיכרות הנדרשת ע אות מרכיבי את הליכותינו
כיו  .בוודאי שחלק מהנקלטי ה אנשי חיצוניי )כולל בנות/בני זוג של ילדינו( שלא חוו חיי קהילה
כביישובנו.
לאור זאת ,חושבני שחובתה של המזכירות להנחות את ועדת קליטה להוביל תהלי! של חשיפת הנקלטי ,
של שיתופ במסגרות רבות ככל האפשר ,של הצמדה יזומה בי נקלטי לחברי  ,של הקניית היכרות ע
החזו וערכי הקהילה ,תהליכי וגישות ועוד.
למרות תמיכתי המוחלטת בקליטת חברי חדשי  ,חוששני שהזרות ,חוסר היכרות וחוסר הזדהות תוביל
את כולנו למעידה כואבת.
אני מצפה מהמזכירות לגלות מנהיגות!
משה סוקר
משה שלו ,
הנושא חשוב לכולנו .המזכירות תזמ אות! ואת ועדת קליטה לדיו שתיזו בנושא.
חברי נוספי המעונייני להשתת בדיו מוזמני לפנות אליי.
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שלו ל! מסה הקטנה
ערב מרתק ע הסופרת ניצה סקולניק
שלו לכול ,
בעקבות קריאת הספר נפגשתי ע הסופרת והתעורר בי רצו עז לשת את הקהילה בה אני חיה בסיפור
חייה ,ולכ אני מזמינה אתכ למפגש המיועד ,עליו לקחה חסות מחלקת התרבות של המועצה האזורית.
המפגש יכלול שיח ע הקהל והסופרת על מסכת חיי יוצאת דופ אשר במרכזה עומדת ילדה רגישה ,חכמה
ויותר מכל – אמיצה.
את מרבית חייה עברה ניצה סקולניק מבלי לגעת במסכת אירועי אפלי שהיו מנת חלקה מאז הייתה בת
שלוש 50 .שנה לאחר מכ יוצאת ניצה לבדה למסע בהודו .בי תיאורי הנופי הקסומי  ,צבעיה ובעיקר
אנשיה של הודו – היא שוזרת את סיפור חייה ואת תהלי! הריפוי של נפשה הפצועה.

המפגש יתקיי ביו רביעי  18/7/12בשעה  20:00במועדו לחבר ביד מרדכי )ליד המוזיאו (
)המעונייני יוכלו לרכוש את הספר במחיר מוזל(
בברכה ,חנה מורג
__________________________________________________________________________

חופשה
שלו לכול ,
בי התאריכי  16 25/7/12איעדר מהעבודה עקב חופשה.
במהל! החופשה אהיה ברמת זמינות נמוכה בטלפו הנייד )שיחות ו .(sms
במקרי דחופי נית להשיג אותי דר! שלוית קראוס .08 6720615 ,052 3962475
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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