קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 853
31/3/04
בדף הפעם :ישיבת המזכירות לא התקיימה בשבוע שעבר וה'דף' מביא הפעם צרור של
)(+
 7ידיעות והודעות :

1
תוצאות הבחירות האחרונות מה26/27 – 3 – 04 -
א( נוהל שקיפות תמחור המשרות ע"פ הצעת הוועדה – אושר
ב( הצעתו של גלעד לההפסקת הדיון בהצעתו של ישראל מידן והסרתה מסדר היום – אושרה
ג( הצעתו של אילון על פיה יקבעו מחירי ה'מרכול' כמו עד היום ללא ייקור נוסף ועלויות
העבודה של ה'מרכול' תשארנה חלק מעלויות הקהילה – אושרה

2
חברים יקרים הנוהגים ברכב למינהו,בעיקר רכב מנועי דו-גלגלי.
מגיעות תלונות כנגד הנסיעה על המדרכות בלב השכונות בכל שעות היממה.
רעש המנועים מפריע ונסיעתכם מסכנת את ההולכים על המדרכות.
אנא התחשבו בדיירים המבקשים לנוח ובהולכי הרגל.

3
צוות אד-הוק לבחירת המזכירות והוועדה הכלכלית
מודיע:

בוחרים מזכירות !!
החברים מתבקשים להציע מועמדים למזכירות ,את עצמם או חברים אחרים
) ובלבד שקיבלו את הסכמתם (.
את ההצעות אפשר לתת לחברי הוועדה או לשים בתאי הדואר שלהם ,
עד לתאריך ה – . 15/4/04
חברי הוועדה  :דוד כשר-רחל אוריש-שרון פסי-רותי רייכל
הערה חשובה – מיד עם סיום בחירת המזכירות נכנס לבחירת
הוועדה הכלכלית .חברים הרוצים להיבחר או להציע מועמדים
ל'כלכלית' שיתאזרו בבקשה בסבלנות.

4
כבכל שנה בט"ו בשבט גם השנה דאגו שולה ויאיר ארצי לכך שמסורת החג תשמר.
בעזרתם של עידו ,שסייע בצד ה'חקלאי' של הטקס ולנאווה שהוסיפה פעילות לילדים
העבירו מי שבאו לנטוע  ,לטפל בעצים ולהשתעשע,שבת נעימה ב'חורשת הבנים'.
תודות לכולכם !!

5

יש אור בקצה המנהרה
בניגוד להסדר הרכב בו יש המשלמים  0.80ש"ח לק"מ ויש שאינם משלמים.
המזכירות אישרה לחברים שעובדים בענפים ובקהילה שי לחג בסכום  200ש"ח ובכך
צומצם הפער בצורה משמעותית בין השי שקיבלו חברים כעובדי חוץ לבין שאר החברים
שקיבלו שי סמלי.
אנחנו בדרך הנכונה.
חג שמח,

ישראל מידן.

6
בקשה לכל הציבור.
החצרות שסביב הבתים בגיל הרך הן חלק מהמערך החינוכי שלנו.
הפעילות בחצר חשובה לנו ,ואנחנו משקיעות מאמץ וזמן רב לארגן ולסדר את
החצרות למען יתאימו לפעילות הילדים.

נבקש מאוד לא להיכנס לחצרות.
בתודה צוות הגיל הרך

7

שבת שלום עכשיו
הביא לדפוס  :יוסי שחר

