קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1039
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הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט
למשפחה ,החל
מהשעה 11:11

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.6/11/14 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 02 :חברים .
השתתפו בדיון :משפחות המועמדים לקליטה – חיה ודוד דשתי ,שירי וגיא טיומקין.
שידורים :השיחה משודרת בשידור חי בערוץ הפנימי.
נושאי השיחה:
א .הצגת המועמדים לקבלה לחברות – חיה ודוד דשתי ושירי וגיא טיומקין.
ב .דיון בנושא הצעת צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה בנושא חישוב הותק לשיוך דירות (מה נכלל בותק
ולא כמה שנים מזכות) ובנושא החלטה משלימה לנוהל לאכלוס מגרשים.
החלטות:
א .המועמדים לחברות יובאו לאישור החברים בקלפי.
ב .הצעות צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה יוחזרו לדיון נוסף בצוות.
__________________________________________________________________________

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  1/1//1/4בשעות //:31-/3:31 :ו/3:31-11:31 -
וביום ראשון  131//1/4בשעות//:31-/3:31 :
 במידה וישתנה מועד ההצבעה יועבר עדכון
 ייתכן ויתווספו נושאים נוספים להצבעה
 החברים החדשים מצביעים בהצבעה זו

נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את חברותם של המועמדים הבאים לחברי קיבוץ כפי שהוצגו בשיחת הקיבוץ בתאריך
:5.11.0214
האם את/ה בעד או נגד קבלת המועמד/ת לחברות?
יש לסמן  Vאחד בלבד לכל בית אב .סימון כפול יגרום לפסילת הסעיף!
בעד
1

דשתי חיה ודוד

בעד
2

נגד

נמנע

נגד

נמנע

טיומקין שירי וגיא

__________________________________________________________________________

1

דגשים להצבעה לקבלה לחברות
שלום לכולם,
טרם ההצבעה לקבלה לחברות של משפחות דשתי וטיומקין אבקש לחדד את הדברים הבאים:
א .הרוב הנדרש לקבלה לחברות על פי התקנון הינו רוב מיוחד של מעל  02%מבעלי זכות הבחירה ומעל
 0/2בעד מבין המצביעים .המשמעות היא שאחוזי הצבעה נמוכים ו/או אחוז גבוה של נמנעים לבדם
יכולים להביא לאי קבלתו של חבר או יותר .בואו להצביע ולהשפיע!
ב .עבור כל בית אב יש לסמן רק  Vאחד תחת בעד  /נגד  /בעד .סימון כפול יפסול את הסעיף!
ג .אבקש להזכיר כי מי שאינו נוכח יכול להצביע באמצעות ייפוי כוח על פי נוהל הקלפי.
בהצלחה למועמדים ולקיבוץ!
שאולי
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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