קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1242
22.04.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :שיחת קיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :יריב קלרמן....................................................................................
הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
 2102....2/62בימים ובשעות:
שישי 6.:2/-2/:2/ ,66:2/-62:2/ :ראשון66:2/-62:2/ :
נושאים להצבעה:
 .6הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את שאולי סנקר לתפקיד מזכיר קיבוץ ,כפי שהוצג
בשיחת הקיבוץ מיום .260.062
בעד  0נגד  0נמנע
 .2הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את איתן ציון לתפקיד מנהל קהילה ,כפי שהוצג בשיחת
הקיבוץ מיום .260.062
בעד  0נגד  0נמנע
הערה לגבי הרוב הדרוש בעת בחירת בעלי תפקידים:
בהתאם להחלטות המבנה הארגוני ונוהל בחירת בעלי תפקידים מרכזיים" :כאשר יש מועמד אחד ,הוא

נבחר אם קיבל תמיכת למעלה מ 0/% -מקולות המצביעים .בהצבעה ישתתפו לפחות  0/%מבעלי זכות
ההצבעה" (כיום יש  22/בעלי זכות הצבעה ביד מרדכי ,כלומר לפחות  660חברים צריכים להשתתף לפחות
בהצבעה הקרובה).
הציבור מוזמן!

בברכה ,המזכירות

_______________________________________________________________________

ל"ג בעומר
כמיטב המסורת ,ניפגש לחגוג את ל"ג בעומר -
ביום ראשון ,21/4/82 ,בשעה  ,81:81בדשא ליד המרפאה!
נבקש מכל המשתתפים להביא מאכל כלשהו לאירוע (סלטים ,פשטידות,
תפוחי אדמה ,ירקות קרים וחמים ,או כל דבר קל שעולה בדעתכם).
בתוכנית :חץ וקשת ,פיתות על הטאבון ,מדורה ועוד....
להתראות – ועדת תרבות
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סיכום תהליך בחירת מזכיר ומנהל קהילה
צוות איתור מזכיר ומנהל קהילה כלל את :דרורה לבנון ,רעיה פסי ,גיל דגני ,מאיר יצחק ,לירן מורן ,נעמי
כהן ,ואלון דגן.
הצוות ניפגש עם  2מועמדים חיצוניים ושלושה מועמדים תושבים שגרים ביד מרדכי שהציגו מועמדות
לתפקיד מנהל קהילה .ומועמד יחיד לתפקיד המזכיר .הצוות ראיין ,אסף המלצות ושלח לאבחונים 0
מועמדים.
לאחר ת הליך ארוך הגענו בלב שלם למסקנה שמועמדים פנימיים מוכרים שגרים כאן הם התשובה הנכונה
ביותר לוואקום המנהיגותי שנכנסנו אליו.
שאולי סנקר הוא מועמד עם ניסיון קיבוצי מועט ,אך נראה שמה שעושה אנשים ראויים לתפקידם הוא מי
שהם יותר מאשר ניסיונם.
איתן ציון מביא איתו ניסיון קיבוצי עשיר שעבר את אבחונים בהצלחה רבה בהשוואה ליתר המועמדים.
אני רוצה לבטא את הערכתי לשניהם שהסכימו להציע את עצמם לתפקידים המרכזיים והחשובים עבור
כולנו.
ולקבוע ששניהם מודעים לכוחם ולחסרונותיהם .הם יודעים מה הם לא יודעים ומוכנים להיעזר בחוכמת
הק הילה ולקבל ממנה תמיכה ועצות .הם ניחנים בסקרנות גדולה ,רצון עז למלא את התפקיד ,ונכונות אין
קץ לשרת אותנו ,קהילת יד מרדכי.
לשאולי היה זמן ארוך ( כ  .חודשים) להיפגש עם עשרות חברים וללמוד מה הם הנושאים והאתגרים
העומדים לפתחנו .איתן הבשיל את מועמדותו רק לפני חודש אבל לצוות נראה שהוא מוכן  ,יכול ורוצה
למלא את תפקיד מנהל קהילה כפי שהוא ימצא לנכון.
כפי שהוצג ע"י בשיחת הקיבוץ ,איתן ניבחר להיקף של חצי משרה .שאולי ניבחר למזכיר בהיקף דומה.
שאולי יתחיל לעבוד במשרה מלאה חצי שנה .בתקווה שישתלב בריכוז תהליך השיוך בהיקף של רבע
משרה נוספת.
חברי יד מרדכי נקראים לתמוך בשאולי סנקר ואיתן ציון בקלפי בסוף שבוע זה .ההצבעה מחייבת ע"פ
התקנון השתתפות של  0/%מבעלי זכות ההצבעה .וראוי שתעבור בהשתתפות מרבית של כולנו וברוב
גדול.
בברכה,
אלון דגן מנהל מש"א

מועדון החברים
ביום שני  21.4.12בשעה  11.21נקרין את הסרט המיוחד והמרגש
"הרכבות יצאו ריקות"  -על הצלת יהודי בולגריה.
בסרט מספרים יהודי בולגריה על אצילותו וגבורתו של מרבית העם הבולגרי,
שמנע את משלוחי היהודים להשמדה
הקרנת הסרט תוכננה למועד צמוד ליום השואה,
אך מפאת אירועים רבים וצפופים נאלצנו לדחותו.
כולכם מוזמנים,
ובמיוחד בניהם ,נכדיהם ומשפחותיהם של הבולגרים שלנו!
ארוחה קלה מובטחת
להתראות – צוות המועדון
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דו"ח מישיבת המזכירות והנהלה כלכלית מתאריך 2.0.062
חברי מזכירות שנכחו בישיבה :אורלי סיגלמן ,אילון פרידמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,אלון דגן ,יריב קלרמן.
חברי הנהלה כלכלית שנכחו בישיבה :צבי מירב ,גדי רינת ,שי ציון ,מוטי ברנדס ,גלעד בארי ,צביה סגל,
יונתן מן ,שמעון כורם ,איתי דגני.
בפגישה נכחו כ 2/ -חברים ,כולל ההנהלות.

דיון פתוח לחברים על המלצות ארגון ק.מ.ה
רקע
בדף מזכירות מספר  6221מתאריך  ,60.2.62החליטה המזכירות לפנות לארגון ק.מ.ה (קבוצת מנהלים
הטרוגנית) שנותנת שירותי ניהול של יו"ר כלכלי ב  21קיבוצים .לבצע אבחון כולל בתחום המגזר העסקי
ביד מרדכי ולהגיש המלצות למוסדות הקיבוץ.
נימרוד זיו מנכ"ל קמ"ה חבר קיבוץ איל ביצע את האבחון,
נימרוד ניפגש עם  26חברים ממלאי תפקידים וחברים בוועדות שונות ,בנוסף קיבל חומר כתוב שכלל:











דו"חות כספיים שנתיים של הקיבוץ ותאגידיו.
תקציב ותוכנית משק .2/62
אסטרטגיה פיננסית.
מבנה ארגוני ותאגוד.
תכניות ובצוע פרויקטים.
תפקידי הנהלות וצוותים יעודים.
תקנונים ונהלים.
החלטות קליטה.
החלטות השינוי והשיוך.
פרסומי המזכירות.

עיקרי ההמלצות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

רענון חזון הקיבוץ.
כנגזרת מכך רענון היעוד של הנהלה כלכלית.
לקבוע בהתאם את היקף משרת מרכז המשק.
הקטנת מספר החברים בהנהלה כלכלית למקסימום .6/
לחדד את המחויבות של חברי הנהלות ,ובפרט הנהלה כלכלית ,לפעול על פי המנדט שניתן להן.
להחליט האם נדרש יו"ר כלכלי – אם כן ,לבחור אותו.
לבחור את מרכז המשק בשיתוף היו"ר הכלכלי.
להעביר לניהול המגזר העסקי את ענף המזון ובית הבריאות.

סיכום:
 .6יש להמשיך תהליך בחירת מרכז משק במשרה מלאה.
 .2לאחר בחירת מרכז משק יתקיים תהליך בחירת יו"ר כלכלי.
 .2באחריות המזכירות להוביל תהליך דיון בהמלצות ק.מ.ה ,כולל במשמעיות הנגזרות הקשורות
לחזון העסקי של קיבוץ יד מרדכי.
רשמו :אלון דגן ויריב קלרמן
_______________________________________________________________________________________
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דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.26...62 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 0/ :חברים.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים ג'-א' ,22-2.0.062 ,בשעות
.26:// ,60:// ,62:// ,1://
נושאי השיחה .6 :מועמדות שאולי סנקר לתפקיד מזכיר קיבוץ .2 .מועמדות איתן ציון לתפקיד מנהל
קהילה.
החלטות :הנושאים יובאו להצבעה בקלפי ביום שישי  210.062וביום ראשון .2.0.062
_____________________________________________________________________________________

סיכום אירועי זיכרון וחג
סיכום טקסי יום הזיכרון תשע"ג
תודה וברכה לבאים שלקחו חלק בהכנת טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
לצוות יום הזיכרון :ורד בר סמך ,ענת רייס ,חנה שני ,פז רייזל ,גולן טל ,דודי ענבר ואופיר לבנה – על
הובלת טקסי הזיכרון בקיבוץ.
הדס ניר ,עידו מן ,שרית וולקוביץ' ,אורן בר אילן ,עידו בר אילן וליטל בר אילן– על השירה.
לנחמה מן על הליווי המוזיקלי והעיבודים.
איתי פלאות – הנחית השירה בציבור.
אורי לבנה ,רחל שטרנברג ,מיכל ארדנינג ,חנה מורג ,נעמי ציון ,דוד גורביץ ,צבי מירב ,שולה ארצי ,נורית
לבנה ,תמר הלפמן – גרינברג ,מוטי ברנדס ,דודי ענבר ,מרים מן ,צלילה דגן ,ליאור רייזל – על הקריינות.
לדליה טל – על סידורי הפרחים.
למשה הקל ופז ריזל– על ההגברה והוידאו.
ליואל שטיין –על החשמל.
לצוות הנוי ולשיבולת ויטקינד – על ניקיון וגינון בתי העלמין.
תודה לנערי המוסד שסייעו בסידור חדר האוכל ,ולחברים שנשארו לעזור בסיום הטקס.

תודה לצוות יום הזיכרון
אני רוצה להודות לכם ,חברי צוות יום הזיכרון :ענת רייס ,חנה שני ,פז רייזל ,טל גולן ,דודי ענבר ואופיר
לבנה.
במשך שנים רבות ,ריכזתי את אירועי יום הזיכרון ובשנתיים האחרונות עשיתי פסק זמן.
השנה ,כשחזרתי לעמוד בראש הצוות שמכין את טקסי הזיכרון ,מצאתי צוות חדש0ישן שתיפקד בצורה
נהדרת וממש הרגשתי הבדל עצום בין השנים הקודמות לשנה הזאת.
טקסי הזיכרון הם לא דבר פשוט ביד מרדכי ותמיד מלווים בכל מיני מהמורות רגשיות ובעיות שלא קל
לפותרן.
אבל כשיש צוות שמתמסר לנושא ,משקיע מחשבה ,מתכנן הכל בפרטי-פרטים ונרתם למשימה ברצינות,
התוצאות בסוף הן משביעות רצון.
על אף שטקסי הזיכרון ביד מרדכי נמשכים כמעט יממה ,ועל אף תקלות טכניות שקרו פה ושם ,הרגשתי
שעם צוות כה מסור ,ממש כף לעבוד ואפילו רצון להמשיך בכך גם בעתיד.
אני מודה לכם מקרב לב ורוצה באמצעות "במה" זו להעביר לכם את מלוא הערכתי ואהבתי.
ורד בר סמך
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ערב יום העצמאות  -תודות
תודה וברכה לחברי צוות מסיבת ערב חג העצמאות המיוחד החדשני והמרענן:
ליוסי אנטמן ודדי קלרמן – מרכזי החג ,ולחברי הצוות :חגית ולדמן ,קרולינה יוקטאן ,יאיר ולדמן ,משה
הררי ,עמוס ניב ,אפרת שני על ההובלה ועל הפקת ערב חג נעים ושמח.
תודה וברכה לכל מי שתרם להצלחת האירוע ,מי בהופעה ,מי בתמיכה ומי בסיוע:
ליואל שטיין – על החשמל והתאורה.
משה הקל ,תומר אנטמן ,גל שטרנברג ,ועומר לבנה – על ההגברה.
לנאווה גל – על התמיכה ,האווירה והזיקוקים ועל שתמיד הייתה כשצריך.
ללימור סטולר  -על ההנחיה.
לשפרה שכטר ,עופר ניר וצוות המטבח – על הסבלנות והאוכל הטעים.
תודה גדולה לילדי התלתון על הדגלנות ומופע שיר השיירה.
לרקדניות :אופיר ומאי סטולר ,גיל גדיש ,יובל לבנה ,ואביה קלרמן
למדליקי המשואות  -טולי פסי ואחאי קורן.
חיימקה שלי  -עידו מן ,מישל דגני ,גולן טל ,רונן ליבנה ,יוסי אנטמן.
פיליטונים  -דוד כשר ,ומוטי ברנדס.
טקס בשחזור  -הנחיה הטקס והדגלנים  -יוסי אנטמן.
למדליקי משואות  -חביבה פסי ,עומרי פרי ,אילת ועידו שטרנברג ,דדי קלרמן.
כתובות אש ועזרה בהכנות -אסיף קלרמן ,מאי פסי ולביא כרמי.
תודה גדולה לכול מי שעזר יעץ ותמך ולחברים שנשארו לעזור בסיום הערב.

הפנינג יום העצמאות  -תודות
ברכות ותודות לאושרת קלרמן וטל מן על הפקה חגיגית ומוצלחת של הפנינג העצמאות בטעם של פעם
במתחם הפסל ,סקטוסטרדה.
תודה לצוות החג:
סיוון ורניק ואבי ויטקינד – על האוכל – הדוכנים והפעלתם לכל אורך האירוע ,בסבלנות ועם חיוך
ושמחה.
לעידן הררי -על שבכל בקשה תמיד מוכן לעבודה ,לטפס ,לבנות ולהיות חלק .תודה על הרצינות והנתינה
הגדולה.
אהרון קולטונוף – על הריצות ,העמסות ופריקות ,ותשומת הלב לפרטים.
הניה יצחק – על סגירת פינות ,תיאומים ומוכנות תמידית לעשייה.
שאולי סנקר – על פרסום ססגוני ייחודי ומזמין לחג.
ברכות ותודות לבאים שסייעו בהפקת האירוע:
בניית המתקנים:
לטל מן -על הזמן שהשקעת ,הכוח והעבודה בבניית מתקנים בלתי רגילים – מגלשת מים ,אופניים על
כבל ,צינורות ההשקיה העצומים לקליעת סל ,על העזרה בבניית מתקני שיווי המשקל ומתקן הקליעה
למטרה.
ליואל שטיין -על מתקני שיווי המשקל.
לעמוס קלרמן ושמואל מנה – על בניית מתקן הקליעה למטרה (ברווזים נעים).
ועוד תודות:
לעמוס קלרמן  -על ציור מפת האירוע ואזורי הפעילות.
ליואל שטיין  -על העזרה בהכנות השטח לאירוע.
למשה סוקר על פינת השח-מט שש-בש המזמינה והנעימה.
לשפרה שכטר ,עופר ניר וצוות המטבח – כרגיל על עשייה מוצלחת.
לצוות הנוי – על שנרתמתם לעזור בהכנת השטח לחגיגות.
לאדווה דרור – על מודעות מקסימות וכל כך יפות לקראת החג ולדוכני המזון.
ל איתי דגני ,מני ויגדר ,שי חמו ,יונתן הלפרין ,גיל דגני,טולי פסי ,אורי בארי ,בן שכטר ,אורן דגן ,איתי
ולקוביץ ואדם שכטר – על שנרתמתם ברצון לעזור בכל בקשה\ צורך שעלה ,ועל חלקכם בהצלחת
האירוע.
לצלמים – רוני קרלינסקי וצפריר ניר ויואל שטיין – על תיעוד החג.
תודה רבה רבה למוסדניקים המדהימים– סמי קוטובסקי ,אמוץ יצחק ,אסיף קלרמן ,גל דגני ,אורי קלרמן,
מאי פסי  ,שון קוטובסקי ,עומר לבנה ,נבו דגני ,יהלי לוי ,אופק קולטונוף ,צור הררי.
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תודה גדולה לנאווה גל – שידה בכל!! תודה על שאת תמיד נמצאת שם ,על עשייה בלתי נדלית.
תודה לכל מי שנשאר לעזור בחיסול.

תודה לחברים
בשיחת 'מדרכות' מזדמנת ,גילינו ,לשמחתנו שאנו חולקים חלום קטן משותף-
לחוות שוב את הכיף האדיר שיום העצמאות היה בשבילנו .
הרצון לתת לילדים שלנו חווית ילדות בלתי נשכחת של שימחה ,צחוק והתפלשות בבוץ.
הוא מה שגרם לזה לקרות .
לפני כ .-חודשים ניגשנו למשימה ,הסתבר שהיום עם התקנים והביטוחים לא כל כך קל לעשות חג כמו
שזכרנו ,לא קל אך אפשרי.
התחיל משא תיאומים ,אישורים ,קניות וסידורים .תכנון המתקנים ,בניה ,הלחמה ,סידור וצבע...
תכנון חלוקת השטח כך שייתן מענה למגוון גילאים (אזור פעוטות\ נוער ובוגרים)...
כך ,ביום העצמאות ,חגגנו כ  0//-איש וכל השטח היה גדוש בקולות של חופש.
נהנינו מהעבודה והארגון ,ואנו מודים לכל מי שאפשר לנו לחוות את יום העצמאות כמו שזכרנו וחלמנו.
מודים לכולם על החיבוק והפרגון!!
אושרת קלרמן וטל מן.
------------------------------------------

יישר כוח ותודה לכולכם ולהתראות בשנה הבאה!..

__________________________________________________________________________

עדכון מדרכות שיכון וותיקים
לחברים שלום,
העיכוב והעצירה של המדרכות בשיכון וותיקים נגרם משתי סיבות:
א .החלטנו להיפרד מהקבלן שעבד ולהכניס קבלן אחר.
ב .דרישת משרד החקלאות שנעשה היתרים למדרכות.
השבוע בפגישה עם משרד החקלאות ,הקבלן הראשי שזכה בעבודה והקבלן שאנו מעוניינים שיעבוד הגיעו
להסכמות.
הקבלנים עומדים בפני חתימה על הסכם ,לאחר מכן הקבלן החדש יכנס לעבוד.
בנושא ההיתרים מטפלים שוקי רייזל ואליהו שחם ,כדי להאיץ את הטיפול שכרנו אדם שביכולתו לעזור
לקדם את הטיפול מול כיבוי אש ומשרד הבריאות.
לוחות זמנים שסוכמו להמשך עבודה – השבוע הראשון של מאי ,כולי תקווה שכך יהיה.
_______________________________________________________________________

חדשות מהחינוך הבלתי פורמאלי
לקהילת יד מרדכי שלום,
לפניכם סיכום מהנעשה בחינוך הבלתי פורמאלי בתקופה האחרונה ,במסגרת חברת הילדים ומוסד בית.
קריאה מהנה.
חברת הילדים "תלתון ערבה":
פעילות התלתון הנה הזדמנות מיוחדת להתנסות חברתית מגוונת ,המאפשרת לכל אחד מהילדים לפתח
עצמאות ולרכוש כלים שישמשו אותו כעת ובהמשך חייו .התכנית נבנית מתוך הראיה הזאת,
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כשכמובן נוסף גם אלמנט ההנאה...
במהלך חופשת הפסח בילינו יחד ביום ניקיונות ,יום שיפוץ ,יום בוץ ,משחקים ברחבי הקיבוץ ,נסיעה
לחווה אקולוגית ,יום יצירה ,בישול ,ביקור בסינמטק ובמשחקיה בשדרות ועוד .כמובן שקיימנו גם סדר
פסח בשטח ,עם פיתות בטאבון ,מרק עם קניידלך ועוד הפתעות.
הבוגרים (ילדי ד-ו) בילו גם במסגרת השמו"צ בטיול ובמשחקים שונים בחוץ .הדריכו אותם נערי כיתה ט',
כהתנסות והכנה לקראת ההדרכה בשנה הבאה.
אתם מוזמנים לבוא לראות איך חוץ התלתון שלנו מתייפה ומתקשט ,כולל ציור קיר מרהיב שציירה
עבורנו עלמה קורן ,שהילדים צבעו במסגרת הפעילות.
תודה גדולה לצוות שעבד עם הילדים במהלך החופש :למדריכה המובילה ג'יסלה ניב ,בן וינר ,עדי
פרחומנקו ,שרון פרידמן ,עידן הררי ,איל לבנון ונטע סגל .תודה למוסדניקיות גל שושן ,גל דגני ואתליה
לוי.
תודה כאמור לעלמה קורן על ציור הקיר המקסים.
תודה גדולה לנויניקים על העזרה הרבה  -לעידו מן ,גיל דגני ,יונתן הלפרין ולבובקאט.
מוסד בית (ז-י"ב) :נערי מוסד בית הנפגשים אחת לשבוע במהלך שנה"ל ,עסוקים גם הם בבניית קבוצה
חוצה גילאים ,עם גאוות יחידה ואהבה גדולה לקבוצה ולמקום.
בחופשת הפסח הנערים ניקו ,צבעו וקישטו את הבית ,יצאו לטיול בשטח לערב "על האש" ,הכינו חגורות
עור אישיות ,ועוד .כשי לחג ,חילקנו לנערים חולצה וכובע מיוחדים של "מוסד בית יד מרדכי" (שעיצבה
עלמה קורן  -תודה!) ,ולסיום החופש נסענו לאשדוד לביקור בנמל ולפעילות גיבוש ואתגר ימי .תודה
לאהרון קולטונוף על ארגון הביקור בנמל.
בנוסף לפעילויות שלנו ,השתתפו נערי ז-ט בטיולי שמו"צ במהלך הפסח (מסע ה ,6//-מחנה סיירים)
במסגרת "קן שקמה" .נערי י-יב שלנו ,בהובלת לביא ובליווי עידן ,יצאו לטיול שטח באזור שדה בוקר.
מטרות הטיול היו בין היתר גיבוש הקבוצה והכרת הארץ ,והוא כלל טיול רגלי במסלולים יפהפיים ,נסיעה
בתחבורה ציבורית ,לינה בשטח ,רחצה בגבים וקבלת שבת לסיכום עם ההורים.
תודה גדולה ללביא כרמי ,המוביל את מוסד הבית בפעילויות לאורך השנה ובחופשים.
תודה לעידן הררי על הליווי המסור ולמשה הקל על העזרה הרבה לאורך הזמן.
תודה לנערים שלנו שעזרו בארגון חדר האוכל לפני ואחרי טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
הירתמותכם להתנדבות למען הקהילה נראית ומוערכת.
עד כאן להפעם ,נמשיך ונעדכן בהמשך.
מישל דגני  -רכזת החינוך הבלתי פורמאלי.
________________________________________________________________________

עדכון מענף הבגד -קומונה ומכבסה:
לחברים ולתושבים שלום,
כביסת חיילים מכובסת בימי שישי ולא בשבת כבעבר.
מועדי קבלת כביסה מלוכלכת של חיילים ניתן להביא עד השעה .66://
קבלת כביסת חיילים  -נקייה תהיה עד השעה  6.:// -בימי שישי.
שעות פתיחת הקומונה  -מחסן בגדים:
ימי א'-ה' 0:2/-66://
לאחר השעה  66://ועד  60:2/ניתן לבוא למכבסה ואנחנו נפתח את הקומונה לקבלת כביסה נקייה.
ימי שישי 6/://-6.://
בשבת הקומונה סגורה.
בבקשה הקפידו לסמן היטב את הכביסה ,רצוי לא! בפתק.
ישנם הרבה בגדים לא מסומנים ,תבואו לראות-לחפש אולי זה שלכם?
אין לזרוק כביסה עם שערות של חיות :כלבים ,חתולים  -השערות נדבקות לשאר הכביסה,
כביסה עם שערות לא! תכובס.
תודה תמר בל ואסתר ולדמן
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_________________________________________________________________________________________

לסבים הגאים שולה ויאיר ארצי
ולהורים המאושרים לילי ועידו
מזל טוב להולדת הנכד והבן – אוריאל !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים רחל אשחר וגרשון אשחר
ולהורים המאושרים טניה ודגן
מזל טוב להולדת הנכדה והבת!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לאור מידן
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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