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בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות

■

תוצאות ההצבעה בקלפי

)(+

הדף יוצא במתכונת מצומצמת מסיבות טכניות
 .דו"ח מישיבת המזכירות מה31/10/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,גרשון א,גיורא א,מוטי ב ,משה ס ,ורד ע) .מ.קהילה( ,יוסי ש
)מזכיר( ,יאיר ש) .מזכיר( ,דני ש) .ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :בקשת חגי מ .להתקבל לחברות  (2הצעה לאפשר ביקורים
מוגבלים של עמוס אצל שרה נ (3 .מגורי בנים בדירות הוריהם  (4משימות
המזכירות לחודשים הקרובים
(1בקשת חגי מ .להתקבל לחברות-
החלטה :המזכירות ממליצה לקיבוץ לקבל את הבקשה.כזכור עזב חגי את הקיבוץ בנובמבר
 2002בסמוך להחלטת מזכירות שתוך שנה יגיעו בני הזוג במשותף להחלטה בקשר למעמדם
בקיבוץ.עכשיו כאמור מבקש חגי להתקבל לקיבוץ והמזכירות ממליצה לקבל את הבקשה.
(2הצעה לאפשר ביקורים מוגבלים של עמוס אצל שרה נ-.
החלטה :המזכירות דוחה את ההצעה ודביקה בהחלטתה האחרונה.כזכור דיברה ההחלטה על
פתיחת צעדים משפטיים בעניין זה.הצעתן של כוכבה וטובה לא התקבלה והמזכירות מתנגדת
ליצירת איזה שהוא הסכם עם עמוס ומקווה שיחסוך מהקיבוץ משרה ומעצמו את המשפט.
(3מגורי בנים בדירות הוריהם-
החלטה :הדיון ייערך שנית עם קבלת חוזה משופר.זו פעם נוספת שמובא בפני המזכירות חוזה
להחתמת בנים המבקשים לגור בדירות הוריהם ועדיין אין המזכירות יכולה לסמוך ידיה עליו.
(4משימות המזכירות לחודשים הקרובים-
החלטה :אושרה הצעת המזכירים.רשימת משימות המזכירות לחודשים הקרובים בצירוף תאריכי
יעד תפורסם בדף המזכירות הקרוב שיופיע במתכונת שלימה.
עד כאן מישיבת המזכירות

ואלה התוצאות שהתקבלו עם סגירת הקלפי ב: 1/11/03-
 (1בהצעת ההתאמות של המזכירות תמכו 85-התנגדו לה 91-ונמנעו9-
ההצעה נפלה
 (2לריכוז וו.בריאות נבחרה ניצה לאחר ש 129-נתנו לה את קולם
 47תמכו ברחל ו 16-נמנעו
שיהיה בהצלחה לניצה ותודות לרחל על עבודתה )כמובן אם לא יהיה ערעור(

זכויות שצברו ההורים במשך שנים רבות ולא ניתן לפגוע בהן בשל מצב חוב בשוטף.
• שיטת המענקים הניתנים מתוך תקציבי הקהילה מתאימה לנוהלי הקיבוץ הישן שבהם
ניתן היה לקחת ,כמעט בלי חשבון ,לכל מטרה מהקופה המשותפת .היום ,אם רוצים לשמר את
מתן המענקים לשנים רבות צריך להקים עבורם קרן ייעודית.
• ניסוח תקנון המענקים לא ברור .לא צריך לקזז חובות אלא במקרים חריגים.
אמרו המתנגדים לערעורים:
• גם אדם שצבר זכויות במשך ארבעים שנה-אם הוא שוגה בהתנהלותו הכספית וצובר
חובות-הקהילה לא צריכה לממן אותם.
• יחסי ה"כעין משפחה" בינינו על-פיהם אנו נוהגים לסלוח ולמחול על חובות חברים
הם מקור לצרותיהם של לא מעט קיבוצים.
• יש עובדות המדברות בעד עצמן :במערכת התקציבית החדשה ועם פתיחת חשבונות
לחברים ירדו באופן דרסטי סכומי החובות שחייבים חברים.
• עם כל הדיבורים ,נשאר מצב אבסורדי על-פיו מבקש חבר החייב לקיבוץ אלפי שקלים
מענק בגובה של אלפי שקלים...
• את חובו של החבר צריך לקזז אבל לא היה צריך להוריד את חלק המענק המיועד לטבעת
הנישואין ולצורכי הזוג הנישא .בעבור כמה שקלים אפשר לפגוע בשמחת החתונה.
לסיום:
המזכירות לא קיבלה את הערעורים ומציעה להשאיר את נוסח תיקוני המענקים כפי שפורסם

 .1קבלה לחברות
תמר סטולר התארחה במזכירות בעקבות פנייתה להתקבל לחברות ביד-מרדכי.
כיוון שהדיון לא נגמר ויסתיים בישיבת המזכירות הבאה יופיע אז גם הדיווח.
עד כאן מישיבת המזכירות

עם רפי ומשפחתו הרחבה
אבלים על לכתה בטרם עת
של

רחל שניידר ז"ל
בית יד מרדכי

רחל נולדה בארגנטינה בשנת .1927
ב 1952-נישאה לרפי שניידר ונולדו להם 3
ילדים -אליהו ,צבי ושולי .ב 1963-עלתה
המשפחה לישראל והשתקעה ביד מרדכי.
במשך השנים עבדה רחל בעבודות שונות
בקבוץ .בלטה בגישתה החמה והאוהבת
לאנשים ונכונות התמיד שלה לעזור ולסייע
למי שנזקק .רחל נפטרה ממחלה קשה.

שולי שניידר חובקת בן .לשולי והמשפחה
מזל טוב מבית יד מרדכי

לכבוד
מר' אבי זוהר
מנכ"ל מד"א

9/9/03

לאחרונה זכינו והעמדתם לרשותנו אמבולנס חדיש המאובזר במיטב המכשור הרפואי להצלת חיי
אדם .ברצוני להודות לך מקרב לבם של כל חברי יד מרדכי.
מי ייתן ולא נזדקק לשרות האמבולנס.
בברכה – מזכיר יד מרדכי.
המכתב נשלח למנכ"ל מד"א ועותק ממנו למשה וקנין ביד מרדכי.

מכתב שנשלח למזכירות יד מרדכי מההנהגה העליונה של השוה"צ העולמי.

לאוהבי האבוקדו שלום!
הנכם מתבקשים בכל לשון של בקשה להמנע מקטיף פרי ללא תאום אתנו .על הענף מעיקות
גניבות רבות של גורמי חוץ הפוגעות ביבולים ואין צורך להוסיף על כך.
שנה טובה – עובדי המטע.

אחרי 14
הצעות החלטה שקבלו תוקף לאחר שעברו למעלה מ 14 -יום ממועד פרסומן ולא הוגש בעניינן
ערעור.
 .1נוהל תשלום של חברים לספקים ובתחנת הדלק שלא דרך התקציב.
 .2המזכירות לא מציעה כעת להכניס שינויים בנוהל בחירת בעלי תפקידים.
 .3להצבעה על סעיף  118בתקנון הקבוץ יתווספו הסעיפים – 99א 102 ,ו 107 -העוסקים
בעבודת המזכירות והמועצה.

היכן היושר הציבורי ?
לפני יומיים קראתי על לוח המודעות רשימה הנוגעת לכלל הקיבוץ .חיפשתי את שמו של מחבר הרשימה,
כדי לברכו על האיכפתיות שגילה בנושא ציבורי הנוגע לכולנו .וראה פלא :אין חתימה !!! חזרנו לימים
האפלים של מכתבים אנונימיים !!!
מוגי-לב – עדיף שתמשיכו להתחבא במאורתכם – בלי קשר לצידקת הנושא הנדון! היכן
היושר הציבורי שלכם ?
משה סוקר

למורצ'ו ומשפחתו
במות עליך אחיך
משה ווילוגה ז"ל
משתתפים באבלך
בית יד מרדכי

שבוע טוב!!
הביא לדפוס :יוסי שחר.
הצעות ההחלטה המתפרסמות בדפים אלה תקבלנה תוקף לאחר  14יום ללא ערעור.

