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דו"ח מישיבת המזכירות מתארי 30/7/12
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרי" ,אורלי סיגלמ" ,אילו" פרידמ" ,גיורא אתר ,רונ" לבנה ,מושו" וקני",
אלו" דג" ,יריב קלרמ" ,אופיר לבנה.

 .1בחינת תהלי הקליטה לקיבו%
השתתפו בדיו" :משה סוקר .עדנה דג" ונסיה לבנה – ועדת קליטה.
א .רקע:
תהלי הקליטה הנוכחי של  26המשפחות מביא עימו משבי רוח רענני וחיוביי א ג מעלה שאלות
ולבטי אצל חלק מהחברי .
לפני כשבועיי פרס משה סוקר קריאה לציבור ולמזכירות ,אשר לצד תמיכה מלאה בתהלי הקליטה,
שיגר ג ביקורת בונה ובקשה לקיי דיו" באפיו" הפעולות הננקטות על ידי המזכירות וועדת קליטה בכל
הקשור להכרות ההדדית שבי" הנקלטי לבי" הקיבו %טר ההצבעה בקלפי.
ב .עיקרי דבריו של משה כפי שביטא אות בישיבת המזכירות:
תהלי הקליטה הינו צעד חשוב וחיובי להתחדשות חברתית ואנושית של יד מרדכי ויש לבר ולתמו
בקליטת חברי חדשי  .אמנ התהלי מנוהל טוב ,ה" ברמה הארגונית וה" ברמה הפורמאלית –
משפטית ,א יחד ע זאת המרכיב החברתי בו דורש מאמ %נוס .
צרי לשאו ליצירת תהלי הכרות מעמיק יותר בי" המשפחות הנקלטות לבי" הקיבו .%מדובר בתהלי
הכרות הדדי בו חברי הקיבו %יכירו טוב יותר את המשפחות הנקלטות ,א ג המשפחות יכירו טוב יותר
את הקיבו %ומאפייניו המגווני .
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 כגו" ערבות הדדית למשל .ג
היכרות ע גישות שונות כלפי השינויי המתרחשי ביד מרדכי היא הכרחית.
עצ היוולדו של אד ביד מרדכי לא מקנה לו בהכרחי את ההיכרות הנדרשת ע המרכיבי את הליכות
המקו כיו  .בוודאי שחלק מהנקלטי ה אנשי חיצוניי )כולל בנות/בני זוג של ילדינו( שלא חוו חיי
קהילה בקיבו.%
לסיכו דבריו העלה משה מספר רעיונות ליישו  ,ביניה קיו יו עיו" לנקלטי בו יוכלו להכיר את
הקיבו %מזוויות שונות ,לרבות את השייכות לתנועה הקיבוצית ולתפיסותיה.
ג .סקירה של עדנה דג" ונסיה לבנה – נציגות ועדת קליטה:
תהלי הקליטה חשוב מאי" כמוהו לקיבו %ולקהילה .התגבשה קבוצת נקלטי המורכבת מאנשי
איכותיי שיש לה מה לומר ומה לתת .יש בהחלט דר ארוכה של הכרות ולמידה הדדית.
הקבוצה מורכבת מבני  ,מבני/ות זוג של בני  ,ממשפחות המתגוררות ביד מרדכי תקופה ארוכה,
וממשפחות שהשתלבו כא" בשנה האחרונה.
לאחר מיפוי הקבוצה ומספר פעולות ושיחות שביצענו מול הנקלטי – נית" לומר שהמשפחות
המתגוררות כבר בקיבו 21) %משפחות מתו  (26מרגישות טוב ומעוניינות להמשי ולהיקלט באופ"
"טבעי" ,כלומר ללא "שידו " למשפחה מאמצת.
המשפחות בקבוצה תומכות אחת בשנייה ,נוצרי קשרי וחברויות בתו הקבוצה ,כמו ג בי" המשפחות
הנקלטות לבי" משפחות וחברי בקיבו.%
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תו מת" מענה ספציפי ומותא

בכוונתנו להמשי בליווי הנקלטי
המשפחות.
הגישה שמציג משה בהחלט מקובלת ונרת
המשפחות הנקלטות לבי" הקיבו.%

יחד ע

לצרכי

המזכירות ליזו

השוני

שעולי

על ידי

פעולות הכרות נוספות בי"

ד .עיקרי הדיו" במזכירות
§ מחד ,חברי המזכירות תמכו בגישת העמקת ההיכרות ההדדית וציינו את החשיבות של יצירת
מפגשי הכרות הדדיי  ,בה חברי הקיבו %יכירו את המשפחות הנקלטות ,ובמקביל המשפחות
יכירו את יותר לעומק את אורחות החיי  ,את העקרונות המובילי ואת תפיסת הערבות
ההדדית והשותפות המוסכמת בקיבו.%
§ מאיד  ,עלתה הנקודה שתהלי הקליטה קור עור וגידי  ,ולמעשה הוא כבר בעיצומו .הדבר
בא לידי ביטוי בכ ש –  21משפחות מתו  26משפחות כבר מתגוררות וחיות בקיבו ,%תו
שה" משתלבות בכל מערכות החיי  :חינו  ,תרבות ,חברה ,חגי  ,וחלק" א משתלבות
בעבודה בענפי הקיבו .%עוד צוי" כי המשפחות הנקלטות נחשפו והכירו זה מכבר את עקרונות
תוכנית השינוי ,את חזו" יד מרדכי ואת עקרונות אורחות חיינו ,זאת ג דר הכתיבה
המשותפת של הסכמי הקליטה וג דר מפגשי הקבוצה בה עלו הנושאי הללו בדיוני
השוני .
§ העמקת ההכרות באמצעות יו עיו" או סדנא מובנית בהחלט חשובה ,א לא צרי להערי
עליה יותר מדי ציפיות .בסופו של דבר הלמידה הטובה ביותר היא דר החיי עצמ
ובאמצעות השתלבות שוטפת בחיי הקהילה.
§ החברה שלנו היא חברה דמוקרטית מאד ,המפעילה את עצמה כדי לקיי חיי קהילה
איכותיי  .זה מתבטא בכ שחברי נרתמי לכה" בוועדות השונות המסייעות להעשיר
ולהעצי את איכות חיינו )בריאות ,חינו  ,חברה ,תרבות ,כלכלה ועוד( .עולה ציפייה לראות
את החברי החדשי משתלבי ומעורבי בפעילות זו.
§ נכו" שלא כל החברי יצליחו להכיר בהכרח את כלל המשפחות הנקלטות טר ההצבעה
בקלפי .כ היה ג בעבר ,ג כאשר המשפחות הנקלטות כבר התגוררו בקיבו %לתקופת
ניסיו" .הביטחו" שחברי יכולי לקבל כיו  ,לפני הצבעת בקלפי ,טמו" בכ שמרבית
המשפחות הנקלטות כבר חיות איתנו תקופה ,תו שה" עוברות כברת דר בהשתלבות
ובחיכו ע החברי וע חיי הקהילה ,ותו שה" סיימו וצלחו תהלי מיו" פנימי וחיצוני אשר
בדק התאמת"  ,חברתית וכלכלית  ,לחיי הקהילה ביד מרדכי.
ה .סיכו
 .1המזכירות ממשיכה לבר על תהלי
הנקלטות ולקיבו %בהמש הדר .
 .2המזכירות מכירה בצור להעמיק את פעולת ההכרות ההדדית ולפיכ תיזו  ,בשיתו ע
ועדת קליטה ,מספר פעולות:
א .יו עיו"  /סדנא אשר יסייעו לנקלטי להכיר טוב יותר את ההיסטוריה והמורשת,
אורחות החיי והמאפייני הקהילתיי של יד מרדכי.
ב .פעילויות נוספות בה" יוכלו החברי להעמיק את ההכרות ע המשפחות הנקלטות.
 .3המזכירות מכירה בצור להמשי ולטפח את הקיבו %ואת חיי הקהילה –ובכ לשמש כאב"
שואבת להמש תהלי הקליטה והצמיחה הדמוגרפית.
הקליטה ולתמו

בו ,ומאחלת הצלחה למשפחות

 .2דיו" בנושא הצעת ועדת קשר )חיילי (
כסעי שני בישיבתה דנה המזכירות בהצעה של ועדת קשר )חיילי (.
הנושא יוצג ויפורט בד המזכירות הבא.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,עד כא" מישיבת המזכירות,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

משולחנו של מנהל הקהילה
לחברי שלו ,
בהמש לאישור המבנה הארגוני החדש של הקיבו %החלה הנהלת הקהילה בפעילותה השוטפת.
מצורפי לעיונכ סיכומי שתי ישיבותיה הראשונות של הנהלת הקהילה:
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סיכו ישיבה מיו 8/7/12
משתתפי  :שי ציו" ,מיכל ארדנינג ,מוטי ברנדס ,אלו" דג" ,אופיר לבנה ,יריב קלרמ" .חסר :גיורא אתר.
 .1סיכו עבודת צוות ישו ופרידה מישראל מיד"
השתתפו בדיו" :ישראל מיד" ודודי דורו".
נקודות שעלו בדיו":
א .צוות היישו נבחר בשנת  2008במטרה להתמודד ע פעולות וסוגיות הקשורות ליישו אורחות
החיי  ,בפועל הצוות פעל כ 4 ,שני ותפקד כהנהלת קהילה בפועל.
ב .בתיאו מול המזכירות ובשיתופה ,פעל הצוות להתאמת חוברת השינוי והסדרת סעיפי ונקודות
בחוברת השינוי כ שיאפשרו יישו פרקטי של תוכנית השינוי.
ג .צוות היישו פעל לקידו ענפי הקהילה בקיבו ,%אשר מרבית עברו מהפיכה כלכלית.
ד .הצוות דאג לשמר ולרענ" את כל השירותי המוניציפאליי לאחר שינוי אורחות החיי .
ה .צוות היישו דאג להפעלת מער שירותי הולמי לחברי ולתושבי .
ו .הושקעו בקהילה מעל  100מיליו"  /בפרויקטי שוני בשני האחרונות )כולל מקורות חו %כגו" בתי
ספר ,בית סיעודי ועוד(.
ז .הקיבו %עבר הפרטת תשתיות עמוקה בהובלת צוות היישו והמזכירות.
ח .הצוות טיפל והכי" דיוני רבי למזכירות הקיבו.%
חברי הצוות ציינו כי הצוות קיד והוביל פרויקטי  ,פעל ברצינות רבה ,תו הכנת הדיוני לפני העברת
למזכירות ולציבור.
חברי הצוות הודו לישראל מיד" על נוכחותו ,מעורבותו המשמעותית ,גישתו החיובית והאכפתית ,השליטה
בחומר והתרומה הרבה לדיוני לאור כל הקדנציה.
חברי הצוות הזכירו את תרומת המשמעותית של גלעד בארי ,תמיר אבני ומאירי פרל ,שלאור תקופת
פעילות צוות היישו היו חברי פעילי בו מתוק תפקיד .
 .2הגדרת תפקיד הנהלת קהילה
א .חברי הצוות עברו על הגדרות התפקיד ומנדט הפעולה של הנהלת הקהילה כפי שהוגדרו במבנה
הארגוני החדש של יד מרדכי )ינואר .(2012
ב .הוחלט לעבור על דוחות הכספיי של הקהילה אחת לרבעו".
ג .בהתא לנוהל יפורסמו פרוטוקולי הנהלת הקהילה לציבור.
 .3הרחבת המרכול על חשבו" חדר ישיבות
השתתפה בדיו" :שרה כה" – מנהלת המרכול.
א .הדיו" הינו דיו" ראשוני בנושא.
ב .בשני האחרונות ,לאור הגידול באוכלוסיה והשיפור בשרות הנית" במרכול ,כולל השינוי בשעות
הפעילות ,יש גידול משמעותי בקניות במרכול כולל של קניות חיצוניי  .מחזור המכירות מגיע בחודש
לכ./ 370,000 ,
ג .הקהילה הולכת לתהלי של קליטת  26משפחות נוספות ,כ שהגידול באוכלוסיה הצפוי הוא של כ,
 100נפש )כולל ילדי ( .הגידול נובע מכ שכאשר המשפחות ייכנסו לבתיה" החדשי יתפנה מקו
נוס לתושבי .
ד .המדפי במרכול קטני והצוות אינו מספיק למלא אות  ,ככול שתגדל האוכלוסייה  ,הבעיה תגדל.
ה .יש רצו" להפעיל את המרכול ללא מחס" ,כ שהסחורה תוצב מייד על המדפי .
ו .יש רצו" להגדיל את מספר הפריטי במרכול ,על מנת לשפר את השרות.
ז .בתקציב  2012אושר סכו של  / 50,000לטובת שיפו %חדר הישיבות במקומו הנוכחי.
היה ונבצע את השיפו %במקומו הנוכחי של חדר הישיבות ,המרכול כבר לא יוכל לגדול.
ההצעה – לשפ %חדר ישיבות במקו חלופי ,הוצעו  2מקומות:
• חדר סנוקר באול הספורט:
יתרו" – מרכז קיבו ,%יעזור להחיות את אול הספורט ,חסרו" – מבנה התקרה מדורג ונמו .
• במקו מבנה החמ"ל )בצמוד למשרד מזכיר מנהל קהילה(:
יתרו"  :מקו יפה ,צנוע ,מסודר )מגרש חניה( .החמ"ל יוכל "לעבור דירה" )למקלט מזכיר לשעבר(.
חסרו" – מבנה מעט קט" יותר.
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הצעות למיקו חדר הישיבות במתח חופי היש" נפסלו על רקע אי קיו חנייה מוסדרת וקרובה .לחדר
ישיבות מוזמני הרבה אנשי מבחו.%
סוכ :
הנהלת הקהילה בעד הגדלת המרכול על חשבו" חדר הישיבות הקיי .
מתווה הפעולה שהוצע:
חברי ההנהלה יבדקו את  2המקומות המוצעי ויבחנו חלופות נוספות להעברת חדר הישיבות.
באחת הישיבות הבאות יתקיי דיו" בחלופה מועדפת להעברת חדר הישיבות.
לאחר החלטה על המיקו החדש ,יבנו  2תוכניות כלכליות (1) :לשיפו %חדר ישיבות חדש (2) .להגדלת
המרכול ,כולל הסדרת פרגולה וספסלי נוספי מחו %למרכול .התוכניות יובאו לדיו" בהנהלת הקהילה.
מאחר וכיו המרכול מוכר לחיצוניי יותר מאשר לחברי קיבו ,%ביקשו חברי ההנהלה לערו דיו" לגבי
רמת הרווחיות והתרומה של הענ לקיבו %מהחיצוניי .
הדיו" בנושא טר הושל ויימש בישיבה נוספת.
 .4פתיחת מכרז לניהול והפעלת אול הספורט
ישראל סטולר קוד בעבודתו המרכזית וביקש לסיי את תפקידו כמנהל האול  ,לאור זאת הוחלט לאשר
פתיחת מכרז – הנושא עבר לטיפולו של אלו" דג".
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

סיכו ישיבה מיו :22/07/2012
משתתפי  :שי ציו" ,מיכל ארדנינג ,מוטי ברנדס ,אלו" דג" ,גיורא אתר ,יריב קלרמ" .חסר  :אופיר לבנה.
 .1הוצג תכנו" מול ביצוע תקציב קהילה  5חודשי  .באופ" כללי הקהילה שומרת על מסגרת תקציב
וצפויה לעמוד ביעדיה.
 .2התקיי דיו" בנושא בחירת בעלי תפקידי בקהילה:
לצד מחויבות התהלי כפי שנגזר מאישור המבנה הארגוני ,עלו בדיו" ספקות לגבי כדאיות כניסה למהל
זה )עלות תועלת ,פגיעה במנהלי /ות מכהני ( .הא לכל בעל תפקיד צרי להיפתח מכרז או רק למנהלי
ענפי בקהילה.
סוכ  :להמשי את הדיו" במועד אחר.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
שבת שלו  ,יריב קלרמ"
__________________________________________________________________________

משולחנו של מרכז המשק
שרותי האבקה
לאחר שני רבות של עשייה מבורכת וניהול חברת שרותי האבקה מסיימת דודי ענבר את תפקידה
כמנכ"לית החברה .בתקופה הקרובה יבחר מנכ"ל חדש לשרותי האבקה שימשי לפתח ולהצמיח את
החברה בדר אותה החלה דודי.
להל" החלטת ההנהלה הכלכלית כפי שמופיעה בפרוטוקול ישיבתה מיו :3/7/12
ההנהלה עודכנה על החלטת הצוות המצומצ ששוחח ע דודי ענבר והודיע לה על כוונתו לסיי את
עבודתה כמנכ"לית שרותי האבקה.
לבקשת חלק מחברי הנהלת שרותי האבקה להביע דעת בהנהלה הכלכלית הוזמנו בתיה מ" ,קוצי ויל,
ועמר וינר .ההנהלה עודכנה על המאמצי להגיע להבנות ע דודי ענבר לגבי אופ" סיו העבודה לרבות
הצעה לדודי לשמש כ) "plant manager " ,מנהלת מפעל( לתקופה של חצי שנה לפחות .דודי לא קיבלה
את ההצעה.
להל" ההחלטה שהתקבלה:
 .1הנהלה הכלכלית מגבה את החלטת הצוות המצומצ להודיע לדודי על סיו כהונתה כמנכ"לית
שרותי האבקה.
 .2ההנהלה הכלכלית מודה לדודי על שני רבות וטובות של מסירות אי" ק %בהובלת החברה.
 .3ההנהלה הכלכלית פונה ומבקשת מדודי ומההנהלה הפעילה של שרותי האבקה ,לשת פעולה
כמידת יכולת בהעברה מסודרת של תפקיד הניהול לאד שיתמנה לכ .
דודי דורו"
__________________________________________________________________________
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רצי לאור – מרו %לזכרו של אור שחר
שנפל במלחמת לבנו" השנייה
האירוע יתקיי ביו שישי10/8/12 ,
סדר האירועי :
§  , 6:30 – 6:50התכנסות בכיכר החנייה לרגלי המוזיאו" וקבלת חולצות .הרשמה וקבלת מספרי
חזה לרצי .
§  , 6:50התכנסות לפני קו הזינוק ודברי הסבר על המסלולי .
§  , 7:00הזנקה לרצי ולהולכי .
§ בסביבות ) 8:00לאחר סיו מסלולי הריצה והצעדה(  ,טקס אזכרה בחלקה הצבאית שעל גבעת
המוזיאו" ומיד אחריו – חלוקת מדליות.
§ ע תו הטקס על הגבעה  ,כיבוד קל במועדו" לחבר ופיזור.
§ תזכורת חשובה :אנו מבקשי לפנות את כיכר חניית המוזיאו" מרכבי החל מיו חמישי 9/8/12
בצהריי ועד למחרת ,יו שישי  10/8/12בצהריי  ,לאחר אירועי המרו .%הדבר יסייע לנו להכי"
את האתר ,לקיי את האירועי ולבסו להחזיר את המקו לקדמותו – נקי ומסודר.
כולכ מוזמני למרו%
החברי של אור והמשפחה
__________________________________________________________________________

לקראת המרו %לזכרו של אור שחר
חברי יקרי
כפי שכולכ יודעי ומכירי  ,ג השנה בחרנו לקיי מרו %לזכרו של אור שחר ,חברנו שנהרג במלחמת
לבנו" השנייה .המרו %הזה בשבילנו הוא דר "לחיות" את אור .נשמע אבסורדי אמנ  ,א בעצ זה
שאנחנו נפגשי לעשות משהו שאור אהב ועסק בו ,אנחנו מרגישי קרובי אליו ,זוכרי את חייו ,ולא
רק מתאבלי על מותו.
לא בכדי המרו %מתקיי ביד מרדכי .אור גדל כא" ,איתנו ,בנופי האלה ,באווירה הקיבוצית ,בי" כל
האנשי החיי כא" ,בחיק המשפחה ,והוא אהב מאוד את הקיבו .%אנחנו שמחי להזמי" לכא" את
חברינו ,אנשי שהכירו את אור ,אנשי שמעול לא פגשו בו ורק שמעו עליו ,להיפגש ,להכיר קצת יותר.
אנחנו משקיעי חודשי רבי בתכנו" המרו %לפרטי פרטי  ,יד ביד ע המשפחה ,וזה ממש מחמ את
הלב לראות את כל הבאי  .ע כל האמור ,אנחנו רוצי להזמינכ באופ" אישי לבוא ולקחת חלק.
דעו שזה משמח אותנו מאוד לפגוש בחברי הקיבו %מוקד בבוקר המרו ,%ואנחנו מקווי ומצפי
לראותכ !
תודה רבה וימי טובי על כולנו,
אפרת שני ,דור הררי וגיל שח  ,בש כל החברי
__________________________________________________________________________
למושון וקנין
שעות ספורות אחרי הפיגוע הקשה
בשדה
כשבועיים
לפני
שהתרחש
התעופה של בורגס בבולגריה ,יצאה
למקום משלחת חלוץ שכללה בין
היתר פרמדיקים ,רופאים ממד"א
וצוות מיוחד של זק"א .בין חברי
המשלחת היה גם מושון .חברי
החולים
בבית
התארגנו
המשלחת
והעניקו
חפ"ק
הקימו
המקומי,
טיפול רפואי לפצועים עד החזרתם
הביתה.
מושון – יישר כוח על פעילותך
להצלת חיים בארץ ובחו"ל.
בשם החברים ,אופיר לבנה

תודה לגליה ברנדס
ביום שני לפני שבועיים וחצי נפגשנו במועדון
החברים עם גליה ברנדס.
גליה סיפרה לנו על עבודתה בחברת תרופות,
שתפקידה להמליץ לרופאים על תרופות חדשות
שיוצאות.
גליה פתחה לנו הצצה לתחום עבודה שלא הכרנו,
תחום מרתק הדורש ידע ,תעוזה ויכולת שכנוע
גבוהה.
המשתתפים התעניינו ושאלו שאלות וכך נוצר דו
שיח ערני .שוב שמחנו "לגלות" תחום עבודה של
חברת קיבוץ חרוצה ומסורה העובדת הרחק מעינינו
ומצליחה בעבודתה.
תודה לך גליה על הערב המעניין.
מצוות המועדון ומכל המשתתפים
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מועדון החברים
יום שני ,6/8/12 ,בשעה  19:30במועדון לחבר
הפעם נארח את אופיר ויריב שיספרו לנו על תהליך הצמיחה הדמוגרפית
אשר במהלכו ייקלטו בקרוב  26משפחות חדשות ביד מרדכי.
המפגש יכלול תיאור שלבי הקליטה והבניה ,שיחה פתוחה ומקום לשאלות.
במפגש ישולבו נציגי הנקלטים שיספרו על התהליך מנקודת מבטם.
מומלץ לבוא  -חשוב לשמוע ולהשמיע!
חברים ,בנים ,נקלטים ותושבים ,כולכם מוזמנים!
ארוחה קלה מובטחת ,להתראות – צוות המועדון

"התמודדות בחירו ושגרת חירו "
לדריי יד מרדכי היקרי ,
אני שמחה לבשר שלאור ההתעניינות אנחנו נקיי הרצאה מטע מרכז חוס" ,כא" בקיבו ,%בנושא "התמודדות
בחירו ושגרת חירו " .ההרצאה מיועדת לכל הגילאי והסטאטוסי המשפחתיי .
סמנו את התארי  12 :באוגוסט  ,20:00 ,2012שלא תפספסו .פרטי נוספי ראו כא" ,וכ" על לוחות המודעות.
בשמחות ,חני איזנשטט  ,כרמי
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
לחברי ולתושבי יד מרדכי היקרי !
ברצוננו להזמינכ להרצאה בנושא" :התמודדות בחירו ושגרת חירו " –
קבלת כלי ומיומנויות להתמודדות בחירו ושגרת חירו
ההרצאה תתקיי ביו א'  12/8/2012במועדו" לחבר של יד מרדכי בי" השעות 20:00,22:00
קהל היעד :מבוגרי וצעירי .
ההרצאה תינת" על ידי גב' רחל אור" ) M.Aביחסי במשפחה( מעמותת "משאבי ".
במסגרת ההרצאה יינתנו כלי וידע להתמודדות יו יומית ע המציאות באזורנו.
בברכה,
כוכי שלמה – מנהלת מרכז חוס" ,קר" אוחיו" – עו"ס קהילתית מרכז חוס"
08,
האג לשירותי חברתיי  ,מ.א .חו אשקלו" – 08,6775598

לסבתא הגאה שרית הוניג
ולהורים המאושרים נעמי ושגיא
מזל טוב להולדת הנכדה והבת – עדי !
אחות לירדן
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לצליל אלוש
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות והצלחה מרובה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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