קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 839
14/12/03
בדף הפעם & :מישיבת המזכירות & שונות

)(+

 .דו"ח מישיבת המזכירות מה12/12/03 -
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  (2כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים (3ערבויות
לבניה פרטית  (4תוכנית הקהילה ל2004-
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב5/12/03-
(2כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים -המזכירות נכנסה לדיון עומק בנוהל כ.ל.נ .המונח זה
מספר שבועות על שולחנה .נבחנו מספר רב של שאלות בנושא המורכב והרגיש הזה.
בסופו של דיון גובש נוסח טיוטה המציג כמה עקרונות יסוד למדיניות המקובלת על
המזכירות .נוסח זה יעבור עוד דיון במזכירות לפני שיפורסם לקבלת התיחסויות
מהציבור .החלטת המזכירות אם כן :הנוהל יובא לדיון נוסף.
(3ערבויות לבניה פרטית -צוות שמינתה המזכירות בעקבות פגישתה עם המשפחות
שחם,שטיין ווולקוביץ' הביא למזכירות הצעה העשויה לסייע בפתרון בעייתן
ואפשר,בעתיד ,גם את בעייתן של משפחות נוספות .בסיס ההצעה הוא הקמת קרן
מכספי הקהילה שתשמש כערבות להלוואות שמשפחות המעונינות בבניה פרטית
תיקחנה מהבנקים.הדיון בהצעה לא הסתיים והיא תובא לדיון נוסף לפני שתפורסם
לציבור .החלטת המזכירות :ההצעה תובא לדיון נוסף.
 (4תוכנית הקהילה ל -2004-נושא נוסף שהעיסוק בו לא נגמר בישיבה זאת והוא יגיע
לדיון נוסף הוא תוכנית הקהילה ל.2004-נערכה רק קריאה ראשונה ונשמעו השגות
ראשונות לגבי התוכנית שהביאה דודי .החלטת המזכירות :התוכנית תובא לדיון נוסף.
עד כאן מישיבת המזכירות

עד -14

עברו למעלה מ 14-יום מאז שפורסמו ההחלטות הבאות ולא הוגש ערעור
) (.ניצה נבחרה לרכז את וו .בריאות
) (.נאווה נבחרה לרכז את וו .תרבות
) (.אושרה התקשרות עם א.ב.תכנון במטרה לקבל חלוקת אזורי המגורים לשטחי-
מגורים
) (.חגי מן התקבל לחברות
) (.גילי דגני התקבלה לחברות – ברכת הקיבוץ למתקבלים!!
) (.אביב טל התקבל לחברות

אחרי חג הקיבוץ-בינתיים ,כי חגיגת יובל ה 60-עוד לא תמה!
לצוות חג הקיבוץ המתמיד,המסור והמשובח* המגיע אלינו מדי
שנה לפגישה חגיגית ומרעננת* מביא סיפורים מימים רחוקים
וקרובים* מציג בפנינו מראה מהתלת ואוהבת* ממתיק בפינו את
טעמה של השותפות שנחמץ לאחרונה*לאלון ד .לחנה ש .לעידית ב
לענת ר .לעמוס ק .לעליזה וו .לגליה ב .ליוכבד מ .למאיר י.
ולרחל א – .שתהיו לנו בריאים,אנו מחכים לפגישה בשנה הבאה.

לסבא שאול ומשפחתו
לסבתא-רבא אניה
לכל המשפחה המורחבת
מזל טוב להולדת

תמר
ביתם של איריס וירון
בית יד מרדכי

ענין אחר לחלוטין:
לחברים שלום,
עקב ירידה דרסטית בביקוש לתיקוני אופניים באשקלון ,כ 2 -זוגות בחודש,
החלטנו לא להמשיך בשרות זה.
בברכה -טולי ודודי

תזכורות לשבוע הקרוב
* ביום ב' -ב – 20:30 -שיחת קיבוץ .נושא אחד על הפרק:
לקראת הצבעת הערעור בסוף השבוע על סעיף  .118זוהי הזדמנות מצוינת
להעלות את נימוקי כל הצדדים לקראת ההצבעה .כולם מוזמנים – בעיקר
אלה שקולם לא נשמע עד היום.
ההצבעה כזכור בסוף שבוע זה בימים שישי,שבת וראשון .אנא וודאו שאתם
בבית באחד הימים האלה !!

•
•

במשך השבוע – פעילויות לקראת ההצבעה:
סרטון הסברה ) פרטים יפורסמו ( * פגישת המזכירים במועדון
הוותיקים * ביקורי בית ) גם מי שלא פנו אליו מוזמן לפעול ביוזמתו ( *
לקראת ההצבעה-מפגש ביום ד' * ועוד...

ובינתיים-שבוע טוב לכל בית יד מרדכי

הביא לדפוס-יוסי שחר

