קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 864
28/6/04
בדף הפעם * :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות
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דו"ח מישיבת המזכירות מה25/6/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,עמרם וינר,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש ,ורד
ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2שינוי סעיפים בתקנון הקיבוץ-המשך  (3עניני קליטה  (4בחירת
יו"ר לוועדה הכלכלית
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב18/6/04-
(2שינוי סעיפים בתקנון הקיבוץ-המשך -דיון שנמשך מישיבת מזכירות קודמת .הפעם מוצעים שינויים
בהרבה סעיפים בבת-אחת ולכן הדיון מתמשך .אם לא יצוצו מכשולים בלתי צפויים יוצגו הסעיפים
המחודשים לציבור בתוך מספר שבועות קטן.
(3עניני קליטה -דיון ראשון בנושא .בעבר נדרשה המזכירות לענין הכנת תקנון קליטה אבל לחץ נושאים
'חשובים יותר' דחה זאת .תקנון קליטה אמור לעשות סדר בנושא הקליטה לחברות בקיבוץ  ,לקבוע
אמות-מידה ,למנוע איפה ואיפה ולהבטיח הן את זכויותיו וחובותיו של הנקלט והן את אלה של הקיבוץ
הקולט .בדיון הוצגו עקרונות לקליטה מתקנון עדכני של אחד הקיבוצים .כאמור – דיון ראשוני בלבד
בנושא העומד היום במרכז התענינותם של מרבית הקיבוצים.
(4בחירת יו"ר לוועדה הכלכלית -המזכירות נדרשה להמלצתה של הוועדה לבחירת יו"ר לוו .הכלכלית.
על פי הנוהל שקבענו לעצמנו מביא הצוות את המלצתו ישירות לשיחת הקיבוץ והמזכירות לא יכולה
להתערב בהחלטתו .הדיון במזכירות לא עסק )כמעט (..בהמלצת הצוות אלא בפרשנויות השונות לנוהל
בחירת בעלי התפקידים שלנו .בסוף הדיון חזרה המזכירות ואשרה את הנוהל באומרה:
א .שמהלכים לחיפוש מועמד חיצוני יחלו לאחר ההצבעה על מועמדים-חברים במידה וישנם
ב .שתערך הצבעה אחת בקלפי,למועמד אחד או יותר ,ומי שיקבל את מירב הקולות אך לא פחות
מ 50%-ממספר המצביעים ,כולל הנמנעים –הוא שיבחר.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

שושנה קלרמן
איננה
עם

אווה עמוס ושולה
ומשפחותיהם
אבל בית יד מרדכי

מסע ההלוויה יצא מבית הבאר
היום  ,יום ב'  28/6/04בשעה 18:00
הסעות הסבנוע בשעה 17:30

השבוע
ביום ג' – שיחת קיבוץ
על הפרק  :בחירת יו"ר לוועדה הכלכלית
כשרות בחדר-אוכל
פרויקט הקפה – ערעור על החלטת המזכירות
ייתכנו שנויים בסדר היום של השיחה
ביום ו' – הצבעה בקלפי
על הנושאים שיוצגו בשיחה
לאחר זמן רב מדי יש לנו וועדת מינויים .הסכימו להצטרף  :דני שני )יו"ר(,
זהבה קלרמן ומרים בקר.
תפקידים רבים מחכים לאיוש ועבודה רבה לצוות .נחזיק לו אצבעות

הזמנה
בני ובנות המצווה מזמינים את החברים לקפה ועוגה
ביום מסיבת המצווה – ב -8/7/04 -יום חמישי בשעה 20:45
מאתנו החוגגים:
שקד רגב * עידו דביר * אורי ציון * גיל שטיין * אדם שכטר * איתי וולקוביץ * יואב פרוג
* עגור מן * קמה מן * הילי שוורץ * הילה ישראלי * דנה הקל * שרה גבריאלוביץ * סתיו
גל



