הסמכת ועדת עלון ליד מרדכי
אושר במזכירות  ,14.12.07פורסם בדף מזכירות מס' 26.12.07 1019
דיון בנושא חידוש הופעתו של עלון יד מרדכי .השתתפו בדיון משה סוקר ואילן מאירי.
יוזמה ברוכה של חידוש הופעת "עלון קיבוץ" ביד מרדכי מובלת לאחרונה על ידי צוות חברים,
בראשותו של משה סוקר .הצוות נפגש מספר פעמים בכדי לגבש את העקרונות על פיהם יופק
העלון אחת לתקופה .עבודת הצוות הוצגה לחברי המזכירות והיא מוצגת להלן ,בעמוד הבא:
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כלי היכול לאגד את האוכלוסייה סביב הווי הקיבוץ;
כלי היכול להעביר מסרים מטעם הנהלת הקיבוץ;
כלי היכול לתת ביטוי לדעות ,רעיונות וכישורים של האוכלוסייה;
כלי היכול לקרב איש אל רעהו ,המאפשר היכרות הדדית בין החברים.
יקוימו מדורים קבועים כגון :סקירה על ענפים/ועדות; דיוקן של חבר/ה; הצגת חומר
מהארכיון על תולדות יד מרדכי; ראיונות עם בעלי תפקידים; וכו'.
יעודד ביטוי עצמי של חברים; תינתן במה לדיווחים של מוסדות;
העתקה של חומר מעניין וחיוני ממקורות אחרים )אינטרנט ,עלונים ,וכו'(.
על מערכת העלון לפעול לגיוון תוכן העלון ,לעידוד ביטוי הפרט ומוסדות הקיבוץ;
על מערכת העלון לפעול ליצירת אוירה חיובית בנכתב בעלון ,תוך שילוב בין חופש
הביטוי לבין כבוד הפרט וגופים נוספים;
על מערכת העלון להקפיד לעמוד בתקציב שיוחלט עליו.
על מערכת העלון לקיים ניהול שקוף ומשתף בעבודתה;
למערכת העלון הסמכות ליזום יצירת מרכיבים חדשים ונוספים בתוכן העלון;
למערכת העלון הסמכות לשמור על שפה תרבותית ולמנוע השמצות ופגיעות בפרט ובגוף
כלשהו;
למערכת העלון הסמכות לעכב פרסום רשימה לשם קבלת תגובה מצד בעלי העניין;
תבוצע פנייה לציבור להתנדב למערכת העלון;
תבוצע פניה לחברות/ים חיוניים למשימה להצטרף למערכת העלון;
העלון יצא לאור אחת לשבועיים ,במגמה להפיצו גם בדוא"ל.
תמחור מערכת העלון יטופל במסגרת צוות יישום מודל אורחות החיים.
------------------------------------------------------------------------------------

המזכירות מברכת את צוות החברים :משה סוקר ,ורד בר סמך ,ענת רייס ,נעמי ציון ,יהודית מידן,
חנה מורג סוקר ,אילן מאירי ,טובה פרידמן ודפנה מורדיש ,על יוזמתם הברוכה בנושא הפקה
מחודשת של עלון יד מרדכי.
ועדת מינויים הוסמכה לטפל במכרז לתפקיד עורך העלון וכן בגיוס חברים למערכת העלון.

