קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 838
7/12/03
בדף הפעם & :מישיבת המזכירות & שונות

)(+

 .דו"ח מישיבת המזכירות מה5/12/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א,גרשון א,גיורא א,משה ס ,.ורד ע ,.יוסי ש ,יאיר ש .דני ש.
מוטי ב,.שמעון כ.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2צוות תכנון ובינוי (3בית התינוקות
בקהילה הקיבוצית המשתנה (4בעקבות ההצבעה האחרונה
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב28/11/03-
(2צוות תכנון ובינוי -המזכירות אישרה הקמת צוות שיעסוק בכל נושאי התכנון
והבינוי ביד מרדכי .בראש הצוות יעמוד שוקי וחבריו יהיו :עמרם צ .שריכז עד היום
את וועדת התכנון,שאול וול,.דני ש,.גבי וול,.ישראל מ .ויוסי ש.
הצוות יטפל בענייני התכנון והבינוי השוטפים ביד מרדכי כמו גם בפרויקטים כמו
יישום נוהלי הבניה הפרטית וקידום חלוקת אזור המגורים לשטחי מגורים עליו
החלטנו זה לא מכבר.ההצעות מוסכמות ותודה לחברים שהסכימו להצטרף לצוות.
(3בית התינוקות בקהילה הקיבוצית המשתנה -הגר וו,.רכזת הגיל הרך ,הביאה
למזכירות הצעה להתנהלות שונה בבית התינוקות.לפני שהגיעה למזכירות נידונה
ההצעה בהשתתפות גורמי חינוך,חברה ומשק.קדמה לדיון בהצעה עצמה שיחה
במזכירות שעסקה בנתונים שהביאה הגר ושהראו את תמונת המצב במערכת הגיל
הרך כולה,מבית התינוקות ועד הגנים .הגר הגדירה בתמצית את הבעיה הניצבת
היום בפני המערכת כצורך לשמור על איכות גבוהה עם כדאיות כלכלית .לחברי
המזכירות היו לא מעט הערות ביחס לנתונים שהוצגו כמו גם ביחס להצעה .סוכם-
ההצעה להתנהלות חדשה בבית התינוקות תעודכן ברוח ההערות שעלו בדיון
ותחזור לסיכום והכרעה במזכירות.
(4בעקבות ההצבעה האחרונה -המזכירים הביאו בפני המזכירות החלטה שלהם-
א .לערער על ארבע ההחלטות בעניין השינויים בסעיפי התקנון שנפלו בהצבעה
האחרונה ו-ב .להביא את סעיף  118להצבעה נפרדת משאר הסעיפים שתיערך במשך
שלושה ימים,ב 18,19,20-בדצמבר ולהיעזר בקלפי נייד כפי שנעשה ביד מרדכי
בדצמבר  '98וגם אז בהצבעה על סעיף  .118לסעיף זה הביא גם גיורא התייחסות
משלו לתוצאות ההצבעה ובהמשך התפתח דיון ארוך ולעיתים חם סביב
הנושא.בהקשר זה הועלתה השאלה כיצד לנהוג בנוהלי המזכירות והמועצה אותם
כבר סיכמה המזכירות במקרה והקיבוץ לא יאשר גם בערעור את סעיפי התקנון
הרלוונטים .רוב הדעות במזכירות תמכו בהמשך התהליך כולל פירסום הנוהלים
לכול דורש בקיבוץ לשמיעת הערות וא"כ יישומן .לא נפלה בעניין זה החלטה חדשה.
עד כאן מישיבת המזכירות

עם שלומית,מוטי,מאיר,קוצי ומשפחותיהם
עם משפחתה הרחבה וחבריה הרבים של

יוכבד פרובסט

ז"ל

אבל בית יד מרדכי

יוכבד נולדה ב 1914-בעיר סטשוב בפולין .אביה היה אדוק בדתו אבל ילדיו וביניהם
יוכבד התקרבו לתרבות החילונית וגם הצטרפו לשוה"צ.
בשנת  1936עלתה יוכבד ארצה ועם קבוצת חברים הקימה את קיבוץ "מצפה הים".
ב  1938נישאה לזליג פרובסט ולהם נולדו ארבעה ילדים-שלומית,חנה,מוטי
ומאיר.יוכבד היתה רגישה מאד לבעיות חברה וביטאה זאת בפעילות ממושכת בקרב
נזקקים בערים ובישובים הסמוכים ליד מרדכי.בשנת  1976נפטר זליג ממחלה וב-
 1992נפטרה ממחלה חנה .יוכבד חיה בשנותיה האחרונות במסגרת בית הבריאות
יהי זכרה ברוך
כשבני משפחתה הרחבה מרבים לבקרה.

צרור הודעות
בשבוע שעבר פורסם דבר הקמתה של וועדת מוסד בית החדשה וכעת
המקום להודות לנרי )יו"ר(,זהבה צ .והלל ש-.חברי הוועדה היוצאת.

* * *
תזכורת-ישיבת החירום הפתוחה הערב,ה,7/12-במועדון לחבר בשעה
 .20:30מוזמנים-בעלי התפקידים שקבלו הזמנות בשבוע שעבר וגם כל מי
שהנושאים לדיון חשובים לו.

מוזמנים אלה שהצביעו בעד ואלה שהצביעו נגד משום
שהשאלות עומדות בפני כולנו :איך נמשיך,ביד מרדכי ,בתהליכי
השינוי אם לא יעבור סעיף  118וע"פ איזה מודל נחיה אם לא
יאושר המודל המשולב ) ההצבעה עליו כבר בחודש הבא ! ( ?
האם נחזור למודל  ? 1האם נעבור למודל " ) 3רשת בטחון" ( ?
בואו לדבר על זה !!
* * *
 18:30 -21:עם עו"ד אביתר
החיים נמשכים -וביום ג' במועדון,בשעות 21:00
קנולר -כל מה שרצית לדעת בנושאי השיוך ואיך מיישמים אותם?

* * *
 18ו 20-בדצמבר-הצבעתרשמו לפניכם והתאימו תוכניות :בימים ה' ו' ושבת ה18-19-
ערעור עם נושא אחד-אישור התיקון בסעיף  118בתקנון הקיבוץ .בהצבעה זו
אסור להעדר !!

* * *

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי

הביא לדפוס יוסי שחר

