קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1223
30.9.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע * :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

*ברכות ואיחולי

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

חג סוכות  -פעילויות החג
יום ראשון  - 30/9ערב חג סוכות  -בסימן שמחת בית השואבה
בתום ארוחת הערב נחגוג את החג באזור הסוכה ליד חדר האוכל.
בתוכנית:
 20:00התכנסות ברחבת הסוכה  +כיבוד קל
 20:45מסכת החג
 21:15שירה בציבור
יום חמישי  ,4/10חוה"מ סוכות ,החל מהשעה  15:00ועד שעות הערב – שוק

וינטג'

s.o.s

לחיות ולכלביית

השוק יתקיים ברחבת חדר האוכל ויקדש כולו כתרומה ל-
אשקלון.
ביריד :פריטי יד שנייה ,עוגות ,שתייה קרה וחמה ,מתנפחים לילדים ,מתחם
מסא'ז ,פינת אימוץ כלבים ועוד...
כולם מוזמנים :חברים ,בנים ,תושבים ,סבים ,הורים וילדים!!
נשמח לראותכם ,צוות סוכות

___________________________________________________________________________

שיחת קיבו(
תתקיי לאחר החגי  ,ביו שני ,15/10/12 ,בשעה  ,20:00בחדר הישיבות של הקיבו(
נושאי
.1
.2
.3

לדיו!:
הצעת המזכירות בנושא חובות חברי )פורס ב ,ד.מ – 29/6/12 1214 .הד יישלח בשנית
בדוא"ל חברי בשנית כתזכורת בנושא(.
דיו! בהמלצת המזכירות וההנהלה הכלכלית לשדרוג אתר השחזור.
שנת חופש שנייה לירו! שיפמ!.
הנושאי יובאו להצבעת בקלפי בימי שישי,שבת ראשו! .26,28/10/12
בברכה ,המזכירות

דו"ח מישיבת המזכירות מתארי 23/9/12
הסעי הראשו! התקיי במתכונת משותפת של מזכירות  +הנהלה כלכלית
נוכחי :
חברי מזכירות  /הנהלה כלכלית :אורלי סיגלמ! ,רעיה פסי ,גיל דגני ,גיורא אתר ,אית! ציו! ,אילו! פרידמ!,
גדי רינת ,ער! שטרנברג ,שמעו! כור  ,גלעד בארי ,צבי מירב ,איתמר דגני ,מוטי ברנדס ,אלו! דג! ,דודי
דורו! ,דני ברט ,יריב קלרמ! ,אופיר לבנה.
נציגי צוות מוזיאו!  /תיירות :ענת פייס ,שוקי רייזל ,ורד בר סמ  ,ישראל מיד! ואיל! מאירי.
נציג אסיפת עמותת מוזיאו! :משה סוקר.
נציגי המועצה לשימור אתרי  :עומרי שלמו! – מנכ"ל ,עפר יוגב – מנהל אזור דרו  ,אהרו! לווית! –
מהנדס ראשי.

 .1פיתוח מתח שחזור הקרב – דיו! פתוח לציבור
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א .רקע
על רקע אישור הממשלה להשקיע כ 4 ,מיליו!  1בשדרוג אתר שחזור הקרב התכנס פורו משות של
המזכירות וההנהלה הכלכלית לדיו! מסכ בנושא.
לפני כשנה אישר עקרונית פורו משות של המזכירות וההנהלה הכלכלית את תוכניות הפיתוח ואת
פירוט עקרונות התכנו! ,המימו! והביצוע )ד.מ.(1/7/11 1172 .
ע סיו הכנת תוכניות הפיתוח ומפרטי הביצוע על ידי המועצה לשימור אתרי  ,כולל היתרי בניה
נדרשי  ,התכנס פורו המזכירות וההנהלה הכלכלית לאשר סופית את הפרויקט מטע יד מרדכי:
דיו! ראשו! התקיי לפני כשלושה חודשי )ד.מ  ,(6/7/12 1215לאחריו הובעה תמיכה עקרונית בפרויקט
א בכפו לשתי בדיקות שיש לערו :
 .1בדיקה ותיאו נוס בי! הקיבו( לבי! המועצה לשימור אתרי בכל הקשור לתשתיות הפרויקט
והשתתפות יד מרדכי בעלות של  370אש"ח להבאת תשתיות לראש השטח.
 .2בדיקה נוספת של ייתכנות כלכלית לפרויקט בגמר ביצועו ומסירתו ליד מרדכי.
דיו! שני התקיי כעת במטרה לגבש המלצה מתאימה לאישור שיחת הקיבו( והקלפי.
ב .פרטי הדיו!
שלושה נושאי עיקריי על הפרק:
 .1דרישת פרויקט "מורשת" )משרד ראש הממשלה( להשתתפות הקיבו( בעלות התשתיות )עד ראש
שטח( הדרושות לפיתוח מתח שחזור הקרב ,בסכו של כ 370 ,אש"ח.
 .2חוסר )זמני( של  2מיליו!  1במקורות המימו!.
 .3בחינת ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט בגמר ביצועו ולאחר מסירתו לקיבו(.
פרטי ועקרונות לתוכנית הפיתוח של אתר שחזור הקרב –
עקרונות המימו! ,התכנו! וההקמה:
§ עלויות התכנו!  +אומד! עלויות הביצוע בפועל
תכנו! גבעת הקרב והמבואה
גבעת הקרב– עמדות ,תעלות קשר ופיתוח
המבואה
תשתיות מי  ,ביוב וחשמל לראש השטח
בלתי צפוי מראש 10%
ניהול ופיקוח
סה''כ אומד! העלויות

1 488,138
1 1,255,470
1 3,739,723
1 370,000
1 548,333
1 149,838
1 6,551,502

§

מקורות המימו!
תכנית ''מורשת''
מועצה לשימור אתרי
קיבו( יד מרדכי
סה''כ מקורות מימו! נכו! להיו

§

התכנו! מבוצע על בסיס עיקרו! "השימור" – היצמדות לפרטי
הטופוגרפיה ,שמירה על הנו והצמחייה הטבעית.
יוקמו דרכי גישה נוחות אל האתר ובתוכו .כל הדרכי באתר יותאמו ג לנכי .
יבוצע שיקו  /שחזור התעלות ועמדות הקרב.
תבוצע הקמת מבנה מבואה.
יבוצע שיקו לתצוגת שדה הקרב.
התכנו! מתקיי בשיתו פעולה מלא בי! צוות התכנו! של המועצה לשימור אתרי לבי! צוות
התיירות/מוזיאו! של יד מרדכי ,ומבוסס על מחקר ולמידת המקו .

§
§
§
§
§

1 3,500,000
1 521,000
1 370,000
1 4,391,000
אותנטיי  ,שמירה על

פרטי נוספי :
§ המדרגות לגבעה יבוטלו ,במקומ! מתוכנ! שביל שיטפס בצורה הדרגתית לחלק הצפוני של הגבעה.
§ תתוכנ! תצפית נו בחלק הצפוני של הגבעה.
§ התעלות ישוחזרו ויותאמו לצעידה בתוכ! ,תו יצירת שביל מלווה עילי לאורכ!.
§ עמדות הקרב ישוקמו ויותאמו לכניסת מבקרי לתוכ!.
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§

§
§
§

מבנה מבואה:
ימוק בשיפולי הגבעה המרכזית ,בצידה המזרחי הפונה ללול .הקמתו תהיה על בסיס התוואי
הטופוגרפי ,כלומר תחתיתו של המבנה תיבנה בגובה בסיס הגבעה וחלקו העליו! יהיה בגובה שיא
הגבעה.
מטרת מבנה המבואה :קליטת קהל ,התכנסות ,שירותי  ,מזנו! ,קופה ,רכישת ספרי  ,תצוגות
'מספרות' ,תצוגות זיכרו! ,אודיטוריו לדיו!  /למצגות  /להדרכה.
מהחלק העליו! של המבואה תהיה דר וגישה לגבעה ולשדה הקרב .גג המבואה ייבנה כ"גג ירוק"
וישתלב באופ! הרמוני ע הטופוגרפיה הטבעית ויכוסה כולו בצמחייה המאפיינת את הגבעה
והאזור.
הדרכה.
תצוגות,
,
סרטי
הדמיות,
תכני :
מצגת תוכנית הפיתוח של האתר
שיקו ושחזור שדה הקרב על בסיס הקיי ושימורו.
נשלחה ב  6/7/12בדוא"ל חברי .
המעונייני לקבלה שוב מוזמני
האתר החדש יוכל לקלוט עד כ 200 ,איש בו זמנית.

לפנות לאופיר

ג .עמדת המועצה לשימור אתרי – הוצגה על ידי עמרי שלמו! – מנכ"ל
§ המועצה לשימור אתרי מברכת על הדיו! הענייני המתקיי בנושא ביד מרדכי.
§ המועצה לשימור אתרי השקיעה עד כה למעלה מ 500 ,אש"ח בתכנו! מפורט של
הפרויקט אשר נית! להתחיל בביצועו באופ! מיידי.
§ המדינה משקיעה בפרויקט כ 4 ,מיליו!  3.5) 1מ'  1על ידי משרד רה"מ  0.5 +מ' 1
המועצה לשימור אתרי (.
§ במסגרת המימו! שתוכנ! לפרויקט כולו חסרי כרגע  2מיליו!  1נוספי מעבר לתמיכת
המדינה ולהשתתפות יד מרדכי.
§ הסכו החסר יגויס מתרומות ,במאמ( משות ובשיתו פעולה מלא בי! הקיבו( )שיוביל
וירכז( ,המועצה לשימור אתרי ומשרד רה"מ.
§ המועצה לשימור אתרי מתחייבת לקחת אחריות על כל עלויות הביצוע שייגזרו
מדרישות כיבוי אש במסגרת שדרוג אתר השחזור.
§ הפרויקט נית! לביצוע בשלבי  .נית! להתחילו בשדרוג הגבעה תו המתנה בתחילת בנית
המבואה עד גיוס הסכו החסר.
ד .עיקרי הדברי שנאמרו בדיו!

• בנושא השתתפות יד מרדכי בעלות תשתיות בסכו של כ 370 ,אש"ח:
צוי! על ידי יריב קלרמ! ואהרו! לוית! )מהנדס ראשי המועצה לשימור אתרי ( שבוצעו כל התיאומי
בי! אנשי התשתיות של המועצה לשימור אתרי לבי! הקיבו( )לרבות פגישה משותפת בה השתתפו
מטע הקיבו( גלעד דרור ,יאיר ארצי ,יואל שטיי! ,ענת פייס ,שוקי רייזל ,ישראל מיד! ויריב קלרמ!(.
הודגש כי סכו ההשתתפות המוטל על הקיבו( משק אומד! מקצועי ,על אחת כמה וכמה שהמועצה
לשימור אתרי התחייבה לשאת בעלות הפתרו! לסעי כיבוי אש.

• בנושא ייתכנות כלכלית לפרויקט
בוצעה העמקה וחשיבה נוספת בבניית תוכנית כלכלית לאתר שחזור הקרב לאחר שדרוגו ומסירתו ליד
מרדכי .תוכנית זהירה מראה שלצד גידול בהוצאות של כ 100 ,אש"ח יירש גידול בהכנסות כתוצאה
מעליה של כ 18% ,במחיר כרטיסי הכניסה .במידה וכמות המבקרי תגדל א היא אזי שהתוצאות
ישתפרו בהתאמה.
מחד ,ברור לכול שעומדת בפנינו הזדמנות כמעט חד פעמית לשדרג את אתר שחזור הקרב במימו!
שרובו ככולו )כ (95% ,ממקורות חו(.
מאיד התפתח דיו! ער בו חלק מהדוברי הביעו חשש אמיתי כי לפרויקט אי! היתכנות כלכלית
ריאלית .לטענת  ,לאחר שלב ההקמה ומסירת המתק! ליד מרדכי ,אנו עלולי להיקלע לסיטואציה
של תפעול גירעוני של המקו וליצירת הפסדי משמעותיי לאור השני  .היו שהציעו לשדרג את
האתר א תו ויתור על תוכנית הקמת המבואה ,זאת מתו עמדה כי מרבית ההוצאות שייגזרו לאתר
המשודרג ינבעו מאחזקת המבואה וכוח האד שיידרש לתפעולה.
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לעומת – דוברי אחרי ציינו שלא רק שאסור לוותר על ההזדמנות של שדרוג האתר ממענקי
חיצוניי  ,אלא שפניו החדשות של מתח שחזור הקרב יביאו בהכרח לגידול במספר המבקרי כ
שפעילותו תהיה בהכרח רווחית .לעניי! זה הוסיפו התומכי שג א לא יתממשו במלוא! תחזיות
הביקורי באתר החדש ,נית! יהיה להפחית את הוצאות התפעול והאחזקה ולהתאימ! לביקוש בפועל.

• הפ! הערכי של הדיו!
אי! מחלוקת שאתר שחזור הקרב הינו חלק ממכלול אתרי המורשת של הקיבו( המזוהי והמאפייני
את יד מרדכי.
דוברי רבי ציינו את המחויבות הגדולה שלנו כקיבו( להביא לשדרוג משמעותי של אתר שחזור
הקרב לאחר עשרות שני מאז הוק .
לצד הבדיקות התפעוליות והכלכליות של שדרוג האתר ,יש לזכור כי לפרויקט מטרה מרכזית וחשובה
בהנצחת הנופלי על הגנת הקיבו( והמולדת ובשימור מורשת יד מרדכי לדורות הבאי .

• נקודות נוספות
§ דינאמיקת ביצוע הפרויקט בפועל:
הודגש שפרויקט שדרוג האתר מבוצע ויבוצע בפועל על ידי המועצה לשימור אתרי  ,בכל
הרמות (1) :תכנו! (2) ,ניהול (3) ,תזרי מזומני .
§ הוצגה גישה לפיה שדרוג האתר יתרו במעגלי נוספי ) :עלתה בעיקר בדיו! הקוד
שנער בנושא ד.מ(6/7/12 1215 .
יגביר את גאוות היחידה של יד מרדכי כקיבו( המשמר ומפעיל אתרי מורשת בעלי ער היסטורי
למדינת ישראל ולע היהודי.
יגביר את תחושת השייכות והזהות של החברי ותושבי המקו לקיבו( יד מרדכי.
יתרו לשדרוג מער התשתיות של הקיבו( ,לגינו! הציבורי ,למגרשי החניה ועוד.
יאפשר השגת מקורות מימו! נוספי להתאמות בי! תשתיות חדשות לתשתיות קיימות.
יעלה את ער מכלול אתרי התיירות שלנו ,תו פוטנציאל הפיכתו לעוג! תיירותי חשוב של המועצה
האזורית – שני אלה יעלו את פוטנציאל רווחיות הענ תו יצירת סיכוי להשגת תקציבי ייעודיי
מהמועצה האזורית.
ה .סיכו
 .1המזכירות וההנהלה הכלכלית מברכי את כל העוסקי במלאכה ,צוות המוזיאו! והתיירות ,צוות
התכנו! וכמוב! את המועצה לשימור אתרי  ,משרד ראש הממשלה ומינהל התרבות )משרד התרבות
והספורט( – שבזכות קיי פוטנציאל הקמת הפרויקט.
 .2פורו המזכירות וההנהלה הכלכלית ממלי( לשיחה ולקלפי לאשר את ביצוע הפרויקט בהתא
לעקרונות הבאי :
א .השתתפות יד מרדכי בפרויקט תהיה בתחו התשתיות ,מי ביוב וחשמל )הבאה לראש השטח(
בסכו של עד  370אש"ח  10% +בצ"מ )בלתי צפוי מראש(.
ב .תוכנית הביצוע ושלבי הפרויקט יתקדמו ויבוצעו בפועל בהתא לתזרי המזומני של גיוס
מקורות המימו! החיצוניי לקיבו(.
ג .ימונה צוות מקצועי מיד מרדכי שיהווה גור מקשר בי! הקיבו( לבי! המועצה לשימור אתרי
האחראית על ניהול הפרויקט.
ד .ככל שיידרש הסכ בי! יד מרדכי לבי! המועצה לשימור אתרי ו/או משרד רה"מ ,הוא יובא
לאישור פורו המזכירות וההנהלה הכלכלית.
 .3הנושא יובא לדיו! ולאישור שיחת הקיבו( )וקלפי(.

 .2צוות ממלי( לטיפול במכרז למשרת מרכז משק ) ,הדיו! בסעי התקיי בפורו מזכירות(
לקראת סיו הקדנציה של דודי דורו! כמרכז משק )הקדנציה הוארכה ואושרה בקלפי עד מר( (2013
אישרה המזכירות הרכבו של 'צוות ממלי(' שתפקידו להכי! את המכרז ובהמש לגבש המלצה לאיוש
המשרה.
הרכב הצוות:
אלו! דג! )מרכז( ,דני ברט )יו"ר כלכלי( ,גיורא אתר ,אורלי סיגלמ! ,חנה מורג ,גדי רינת ,ניצ! ישראלי.
המלצות הצוות יובאו לדיו! ההנהלה הכלכלית  /המזכירות ,ולאחר מכ! לדיו! בשיחת הקיבו( )והקלפי(.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,עד כא! מישיבת המזכירות,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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פרוטוקול הנהלת קהילה מיו 4/9/12
משתתפי  :שי ציו! ,מיכל ארדנינג ,מוטי ברנדס ,אלו! דג! ,גיורא אתר ,אופיר לבנה ,יריב קלרמ!.
 .1ערעור על השכרת המכבסה
מוזמני  :משה סוקר ,עמיר דרור ,תמר סטולר ,אסתר ולדמ! ,שולה ארצי.
מספר חברי ערערו על החלטת הנהלת הקהילה להשכיר את המכבסה ליגאל ב! יהודה ,לפיכ קיימה
ההנהלה דיו! נוס בנושא .לאחר דיו! ארו ושקילת הטיעוני בעד ונגד ,קיבלה הנהלת הקהילה החלטה
שהמכבסה לא תושכר בסופו של דבר ליגאל ,אלא תמשי לפעול במתכונת בה פעלה טר כניסתו של יגאל
לניהול המקו  ,כלומר תופעל כענ שרות המאוז! ממקורותיו.
בנוס הוחלט בהנהלת קהילה כי המכבסה תמשי לפעול בכוחות מקומיי ובהובלת הצוות העובד בה
כיו .
הנהלת קהילה מאחלת לתמר בל ולאסתר ולדמ! בהצלחה בניהול המקו .
 .2הצעה לאישור שימוש במבני ומחסני
הנהלת הקהילה דנה בהצעה שגובשה על ידי צוות דיור הנושא שימושי שוני של מכלול מבני הציבור
שבקיבו(.
התקיי דיו! ראשוני והוא יימש באחת הפגישות הבאות.
רש  :יריב קלרמ!
___________________________________________________________________________

עדכו! מהמרפאה
עדכו לגבי שעות פעילות מרפאת הקיבו

בי התאריכי 30/9 10/10

יו

תארי$

קבלת רופא

קבלת אחות

ראשו

30/9

09:00 07:30

12:00 – 08:00
סמדר

שני חג

1/10

שלישי

2/10

10:30 – 09:00

רביעי

3/10

09:00 – 07:30

חמישי

4/10

10:45 – 09:15

שישי

5/10

ראשו
שני חג

7/10
8/10

שלישי

9/10

רביעי

10/10

15:30 – 13:30
סמדר
15:30 – 13:30
סמדר

קבלת
דבורה וייס

12:00 – 08:00
12:00 – 08:00
12:00 – 08:00

12:00 – 09:00
סמדר
יפורס בהמש

18:00 – 16:00

12:00 – 10:00
דבורה
12:00 07:00
18:00 – 16:00
דבורה

12:00 – 08:00
12:00 – 08:00

כאשר אי! מענה רפואי ,נית! להתקשר לשרות כוננות בטלפו!  03,6190557החל משעה  14:00ועד למחרת
בשעה ) 08:00בימי חול( ,ובערבי חג וימי שישי החל משעה .12:00
שנה טובה ובריאה לכול !
ניצה רינת וצוות המרפאה
___________________________________________________________________________
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ראש השנה  ,תודות
ברכות ותודות לצוות ראש השנה על הפקת מסכת החג בחדר האוכל:
לדנית ואיציק לוי  ,על ריכוז הצוות והנחיית החג!!
לחברי הצוות :פמי שיפמ! ,נעמי ציו! ,עינב סנקר ,גרשו! אשחר ,חגית מורדיש ,עידו מ! ,רונית שור( ובלה שני –
על הפקת החג.
לזיו ומשה הררי ,אסנת ונמרוד ענבר ,רעיה פסי וזהבה ציו! – על הקריינות.
לאייל לבנו! ,דני שני ודוד שני – על השירה והזמר.
לצפריר ניר – על צילו תמונת לוח השנה וצילו תמונות המצגת.
ליות גדיש ,אמו( יצחק ,עומר לבנה ,שו! קוטובסקי ,מאי פסי ,עידו שטרנברג וצור הררי – על התמיכה והסיוע.
לשפרה וצוות המטבח – על שירותי המזו! וההסעדה.
לנאוה גל – על הליווי והתמיכה.
לזהבה קלרמ! – על שיבו( השולחנות.
ולכל מי שתר  ,עשה ,עזר ,חשב ולקח חלק ,גדול כקט! ,באירוע הגדול.
יישר כוח לכולכ
ולהתראות בשנה הבאה!!!

יו לימוד מסורתי בכיפור ,
תודות

פרס לבית ספר 'שקמה'
ברכות לחניכי ,מורי ועובדי
בית ספר שקמה
על זכייה בפרס המינהל לחינוך
התיישבותי
שהוענק לבית הספר
בסיום שנת הלימודים תשע"ב –
על עשייה חינוכית,
איכות ומצוינות בחינוך!
הפרס עצמו יוענק
בשנה"ל הנוכחית ,תשע"ג.
ברכות ויישר כוח!!

ברכות ותודות למשה סוקר ,אלו! דג! ,מלכה קור!
וטובה פרידמ! על יוזמת והפקת סדנא בנושא
"סליחה ,מחילה וכפרה" במסגרת המסורת של יד
מרדכי לקיו ימי לימוד בקהילה ביו כיפור.
תודה לדדי קלרמ! על העברת הסדנא שכללה מפגש
עיוני בערב יו כיפור ומפגש נוס לתרגול ביו
כיפור.
ברכות לכ על פועלכ ויישר כוח לשני הבאות!!

_______________________________________________________

טיול צעירי 2012
ביו שישי ה 7.9,יצאנו צעירי הקיבו( ) (18,30לחו מעיי! צבי.
אז מה היה לנו?...
י  ,יבשה ,חו  ,כדור ע  ,כדור י  ,משחקי חו  ,הרבה שחמט ,שש בש ,קלפי וכו'.
צחקנו ע רות חי בסדנת צחוק מבדרת .אכלנו יחד ארוחת ערב חגיגית.
שתינו ,רקדנו ושרנו ע להקת "חלטורה" מעי! החורש .קמנו בבוקר ,נחנו ...ועשינו עוד קצת מהכל.
אבל הכי חשוב ,זה שהיינו יחד! צעירי קיבו( יד מרדכי!
תודות:
למשה הקל – על אכפתיות והדאגה שהכל יתקתק לאור כל הדר  .לנאווה גל – על הציוד ממחס! תרבות
ועל הרוח הטובה .למיקי קציר – על הציוד ממחס! הטיולי .
לאית! ציו! – על הרכב והעגלה מהמכוורת .לפז רייזל – על הציוד מהמוסד.
לסטיב ושפרה שכטר – על הציוד מהמרכול ומחדר האוכל .לבוזי וינר – על האכפתיות והרצו! הטוב
לעזור .לרוני קרלינסקי – על הנכונות ,ההקשבה ,ההשקעה ,והרצו! הטוב וטוב הלב ,תודה רבה! מעריכי
מאוד! ליריב קלרמ! ואופיר לבנה  ,על הנכונות לעזור בהפקת האירוע בכל עת.
וא שכחנו מישהו אז זה לא בכוונה ,אנחנו אוהבי את כול !!
תודה ענקית לכל הצעירי  ,לאלה שבאו ולאלה שנבצר מה להגיע ,היה כי גדול לראות את ההירתמות
של כול לאירוע ,בלעדיכ זה לא היה אותו הדבר!
ניפגש בטיול צעירי הבא...
עיד! הררי ,רועי סיגלמ! וב! שוור( –
בש צוות המארגני .
__________________________________________________________________________
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עדכוני מהמכבסה ומחס! הבגדי
לחברי /תושבי /בני שלו רב!!!
 .1כביסת חיילי בשבת:
עקב מיעוט בגדי חיילי הוחלט להפסיק את עבודת המכבסה בשבת.
השירות לכביסת חיילי יעשה בימי שישי בבוקר .בבקשה לזרוק את כביסת החיילי עד יו שישי

בשעה  8:00בבוקר.
*במידה ויש בעיה כלשהי נית! לפנות לתמר בל סטולר.
**הקומונה תמשי להיפתח כרגיל ג בימי שבת בי! השעות .13:00,14:00
 .2לכל המשתמשי בשרות המכבסה :אנא סמנו בבירור את מספרכ במקו ברור ונגיש ,ולא בפתק
שעל הבגד.
 .3בבקשה לא לזרוק כביסה רטובה בתאי  ,זה עלול לגרו להעברת צבע מבגד לבגד.
 .4יש בקומונה הרבה בגדי ללא סימו!:
בבקשה לבוא ולבדוק הא הכביסה שייכת לכ  ,אחרי החגי נוציא את הבגדי שהצטברו למסירה
)החיוב יעשה לפי ק"ג( כמו בשני שעברו.
 .5שעות פתיחה המכבסה:
א',ה .8:00,16:00 :שישי.8:00,12:00 :
 .6שעות פתיחה מחס! הבגדי )קומונה(:
א',ה .8:00,11:00 :שישי .10:00,14:00 :שבת13:00,14:00 :
*במקרי דחופי שמחו( לשעות הפעילות נית! לבוא אלינו למכבסה ואנו נפתח לכ את הקומונה.
נשמח תמיד לעמוד לשרותכ בכל בעיה.
בברכת שנה טובה לכולכ !!!...
תמר בל סטולר ואסתר ולדמ! – בש צוות ענ הבגד
__________________________________________________________________________

למיכל וגי ארדנינג
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי הדר עם בח"ל שמרית
להדר ושמרית – עלו והצליחו והרבו ילדים
ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים ניצה וגדי רינת
ולהורים המאושרים עידן ועדי
מזל טוב להולדת הנכדה והבת – רז !
אחות לזיו ורותם
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

חג סוכות שמח לכל בית יד מרדכי!
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