קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 807
18/3/03
בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות ■ .תוצאות ההצבעה בקלפי.

)(+

 .Iדו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.14/3/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,מיכל א ,שמעון כ ,מוסא ב-ס ,משה ס ,ורד ע) .מ.קהילה(,
שלווית ק ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
נושאים בישיבה .1 :רשיונות למסימי י"ב  .2בנייה לצעירים  .3ענייני חברים  .4שי
לחגים  .5גמר חתימה טובה – ההסכם עם "עלית".
 .1רשיונות למסימי י"ב – דודי דווחה על סיכום שהושג עם קבוצת הורים שערערו על
החלטה קודמת של המזכירות .ע"פ הסיכום:

•

י"בתניקים של השנה המעונינים ברשיון דרגה ב' יתנו  50ש' גיוס ואלה המעונינים בדרגה

ג' – יתנו  60ש'.

•
•

חניכי י"א של השנה יתנו אותו מספר שעות וגם יוותרו על שבוע מחופשת הגיוס שלהם.

מחניכי י' של השנה והלאה יצטרכו המעונינים ברשיון ב' למסור  50ש' גיוס וברשיון ג' –

 120ש'.

• את השעות המיועדות לרשיונות הנהיגה ניתן יהיה לצבור אחרי סיום צבירת שעות הגיוס
לפולין.
• חניכים שיתקשו למצוא מקומות עבודה להשלמת מכסת השעות ,יוכלו להיעזר ע"י הגופים
המטפלים בנושאים אלה כמו מש"א ומרכזי ענפים .הובטח להורים סיוע בעניין זה משום שיש
היום קושי לא קטן במציאת עבודה לחניכי מוסד.
 .2בנייה לצעירים – עדיין אין סיכום לגבי כל משפחות הצעירים שעניינן עלה לדיון .לאחר
בדיקה נוספת ותוך ימים אחדים תפורסם החלטת המזכירות גם בסעיף זה.

 .3ענייני חברים –
• מעולם לא יצא לשנת חופש.
• מעוניין לבדוק התנסות כזאת.
• מתכוון להמשיך עבודתו )במרכז למחקר גרעיני בנחל שורק( ממנה הוא מרוצה ולהמשיך
יניב צרפתי מבקש לצאת לשנה חופש .נימוקיו:

לגור בקבוץ.

לאחר דיון אישרה המזכירות שנת חופש ליניב
ע"פ הנהלים ביד מרדכי זקוקה בקשה של חבר לחופש לאישור הקבוץ ולכן יגיע הנושא לשיחה
ולקלפי.

 .4שי לחגים – המזכירות התייחסה למסורת השי לחגים הנהוגה אצלנו .התארחה בדיון חנה
ס .העוסקת )לא לבדה כמובן( שנים רבות בארגון המבצעים .כמה נקודות עלו בדיון לפני
ההחלטה:

•

החברים אהבו את חווית הבחירה וקבלת השי ,אולם עם הזמן יותר ויותר מעדיפים את

הכסף מאשר את המוצר .בסכום שאנו מרשים לעצמנו להוציא על המתנות –

קטן ההיצע

ומתישן.
• חברים רבים מקבלים שי כפול :אחד ממקום העבודה ואחד מהקבוץ .יש בכך פגיעה
מיותרת בשוויון וגם הוצאה כפולה.
המזכירות לכן מציעה:

השי יינתן ממקום העבודה .המתכונת – תלושי קניה/שי.
ערך השי אחיד לכל ענפי המשק ויקבע ע"י מ .המשק ומ .הקהילה.
חברים שאינם קשורים למקום עבודה כלשהו – יקבלו השי מהקהילה.
והצעה לשנה זו:

לפסח הקרוב מציעה המזכירות שי בערך של  100ש"ח לקנייה במפגש.

 .5גמר חתימה טובה – ההסכם עם "עלית" – אברי ד .וניצן י .מסרו דו"ח מעניין
ומפורט על המהלכים שקדמו לחתימה על ההסכם .דווח מפורט ומורחב יימסר לחברים בקרוב.
חברי המזכירות הביעו תודה לניצן ולשאר החברים שהיו שותפים במהלך החשוב הזה וכן
דרכו לעובדי הממלכה שתוצאות עבודתם המשותפת אפשרו את המהלך.

עד הנה מישיבת המזכירות▄.
מזכירות פתוחה – בנושא ימי הכנה לחגים תיערך ישיבה פתוחה למעונינים
ביום ו' הקרוב.
נא להתקשר ולתאם איתי.
יוסי שחר.

שבוע טוב וחג פורים שמח
בדף המצורף תוצאות ההצבעה שנערכה בסוף השבוע האחרון .תוצאות אלה
תקבלנה תוקף אם לא יוגש ערעור בעניינן בתוך  14ימים.
)בהצבעה השתתפו  161חברים מתוך  266בעלי זכות בחירה(.

