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בדף הפעם & :מישיבת המזכירות & תוצאות ההצבעה בקלפי & שונות

)(+

 .דו"ח מישיבת המזכירות מה14/11/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א,גיורא א ,משה ס ,ורד ע ,.יוסי ש ,יאיר ש ,.דני ש,.שמעון כ.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2סעיפי התקנון להצבעה  (3מצוקת דיור-
ערעור  (4מחיר הק"מ לחבר (5השלמת נוהל וו.כלכלית
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבת המזכירות
ב.7/11/03-
(2סעיפי התקנון להצבעה -בעקבות הפגישה עם עו"ד כרמית דורון בשבוע שעבר
החליטה המזכירות לבחון שנית את סעיפי התקנון שיובאו להצבעה הקרובה.

בשלב זה תידחה ההצבעה על סעיפי התקנון ולא תתקיים ב.21/11/03-
(3מצוקת דיור-ערעור –אורחים בדיון :גבי ועמי וול,.רחל ש .וחנה ש.
הרקע לדיון -החלטת המזכירות מהשבוע שעבר שלא לקבל את פניית המשפחות
להוספת חדר וכן מכתב ששלחו המשפחות לחברי המזכירות לקראת הדיון.
השיחה שהתפתחה התקשתה להתנתק מהיבטים אישיים של הדוברים בדיון ולא
הגיעה לסיום כמצופה.לאחר שנפרדו המשפחות נמשך דיון שהסתיים בהחלטה:
צוות ובו חברים שמעון ,דני,דודי ומוטי ינסה להביא לישיבת מזכירות קרובה
פתרונות למצוקת המשפחות שלא עלו עד כה.
(4מחיר הק"מ לחבר -כפי שסוכם בישיבה קודמת חולקה הפעם הצעתו של ישראל
להורדת מחיר הק"מ לחבר לקראת הישיבה לתאי חברי המזכירות .בישיבה עבר
ישראל על פרטי הצעתו ונערך דיון בהשתתפותו וגם נמשך לאחר שנפרד לשבת-
שלום .בדיון נגעו החברים במגוון רחב מאד של נושאים הכרוכים במחיר הדלק
לחבר והיה קשה,לסיכום ,לנסח החלטה שתכיל את המגוון הזה במסגרת
תמציתית.בסופו של דבר נפלה ההחלטה הבאה:
המזכירות לא מקבלת את הצעתו של ישראל להוריד את מחיר הק"מ בנסיעה
 .1/1/04המזכירות רואה בהצעה סכנה לאיזון העדין שהושג
פרטית ל 50-אגורות מה/1/04-
במאמצים רבים במערכת ההפרטות שלנו ולפגיעה בבסיס ההסכמות שעליו בנוי
תקנון הרכב שלנו כולל חלוקת תקציבי הרכב לחברים.המזכירות גם לא מקבלת
 300אש"ח להוצאות הקהילה בלי ציון מקור לכספים אלה.הוספה של 300-200
 (5השלמת נוהל וו .כלכלית -המזכירות השלימה את הנוהל לקראת פרסומו לחברים
לקבלת הערות.
עד הנה מישיבת המזכירות

בסוף השבוע נערכו הצבעות בקלפי .והתוצאות:
 102 #חברים תמכו בערעור המזכירות  93התנגדו ו 12-נמנעו.תוכנית ההתאמות
התקבלה.
 #נאווה נבחרה לריכוז וו.תרבות לאחר שקיבלה  145קולות לעומת  51שקיבל דוד.
 #בקבלתו של חגי תמכו  138חברים לעומת  63שהתנגדו.נמנעו.12-

וכאן המקום להבהרה :לאחר שהתקבלו תוצאות ההצבעה אמרו לי חברים שיש להם יותר נסיון
ומסתבר גם יותר ידע ,שע"פ נוהלי יד מרדכי לא נספרים נמנעים בהצבעות לקבלת חברים.
בדקתי ולהלן נוסח המקור:

תקנון שיחת קיבוץ ונוהל הצבעה בקלפי-10/6/97-בסעיף הצבעות,ס"ק -8
"קבלה ל"חברות" ברוב  2/3של מצביעים בפועל)בעד ונגד( בקלפי".
על פי נוהל זה ,הנוהג ביד מרדכי מאז ,'97התקבל חגי לחברות ברוב מתאים.

לחברים שלום

תקציבי חברים
בעקבות אישור הקלפי שניתן השבוע לתוכנית ההתאמות ,ביצענו הורדה בתקציבי החברים
כבר בתקציב אוקטובר .כאמור החלטנו על הורדה של  5%בכל מרכיבי התקציב האישי:
נקודת התקן ,וותק ,פנסיה ומרכיב ההשתכרות.
הגדלת השתתפות בקנסות תנועה  -על עבירות שבוצעו החל מה –  .16/11/03נהגו
בזהירות.
ביטול הסובסידיה על שיחות טלפון – יבוצע  ,מסיבות טכניות ,החל מתקציב נובמבר.

תוכנית הקהילה ל 2004
כל מרכזי הענפים והפעילויות שעדיין לא הגישו תוכניות מתבקשים להגישן בהקדם.
לפי האומדן לסוף שנה שהצגנו לחברים וגם לאחר שאימצנו את תוכנית ההתאמות ,צפוי
שנעמוד בקהילה על גירעון של כ מליון ש"ח מול התוכנית .גרעון זה יהיה נקודת הפתיחה
לתקציב החדש .מרכזי הפעילויות והענפים בקהילה התבקשו להציג תקציבים הנמוכים ב
 10%מתקציבי .2003
החברים מוזמנים להגיש הצעות משלהם לחסכון ולהתאמה בין שימושים למקורות ויתקבלו
בברכה.
שבוע טוב ורגוע
דודי

הודעה:
ה"מחשביה" עברה בימים אלו למקום חדש -חדר מש"א )מול בית
הרופאה(.
לפניות כגון -תיקונים ,תקלות אינטרנט ,החלפת רכיבים ,בדיקה ,רכישת
מחשבים ,רכישת ציוד היקפי ועוד-
ניתן לפנות אל גי בטלפון נייד 053-923177 :או 0691
לידיעתכם ,גי.
שבוע טוב לכול בית יד מרדכי

הביא לדפוס-יוסי שחר

