קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 860
18/5/04
בדף הפעם* :דו"ח משיחת הקיבוץ * דו"ח מישיבת המזכירות * תוצאות ההצבעה בקלפי *
משיחת הקיבוץ שנערכה ב – 10/5/04
נכחו בשיחה – עד  17חברים  ,הנחתה לראשונה סוזי רגב  -תחת עינו הפקוחה של דני ש .צלם ושידר
יואל ש.

נושאים בשיחה – בסימן הקלפי בסוף השבוע שעבר :
& מועמדים למזכירות – קריאת השמות שפורסמו עוד קודם והבהרת שאלות של הצבעה.
& נוהל המועצה החברתית-כלכלית – השגות ודיון אחרון לקראת ההצבעה.חלק מהצעותיו של מאיר כ.
מושתל בנוהל.
& נוהל הכ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים – כנ"ל דיון אחרון לפני ההצבעה.הצעת המזכירות תובא להצבעה
ללא שינוי.

השיחה שודרה בערוץ הקיבוץ.
14/5
14/5/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/5/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג,גרשון אשחר ,שמעון כורם,משה סוקר ,ורד ענבר,יאיר
שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2דיווח – שרה ויוסף ניסימוב עזבו את הקיבוץ (3
ענפי הקהילה ברבעון הראשון של  – 2004דיווח ודיון ראשוני  (4שינוי סעיפים בתקנון
האגודה
7/5/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/5/04 -
 (2דיווח – שרה ויוסף ניסימוב עזבו את הקיבוץ -שרה ויוסף הודיעו על עזיבתם ביולי '03
אבל עזבו רק בימים אלה בשל מחלוקת שנתגלעה בינם לבין נציגי הקיבוץ על אופן
תשלום פצויי העזיבה המגיעים להם .בשל שנות הוותק הרבות שלהם מגיע לשרה ויוסף
סכום כסף גדול והוא מכביד על תזרים המזומנים בתקציבי הקהילה .בנסיונות להגיע
לפשרה מוסכמת עורבו גם עורכי-דין והדבר עוד האריך את זמן הדיונים .בסופו של דבר
נחתם הסכם פיצויי העזיבה ושרה ויוסף עזבו את יד מרדכי.
נאחל להם חיים של נחת בביתם החדש !

 (3ענפי הקהילה ברבעון הראשון של  – 2004דיווח ודיון ראשוני -דודי הציגה בפני חברי
המזכירות את סכומי הביצועים של ענפי הקהילה ב .2004-החברים בקשו וקיבלו הסברים
על הדו"ח .כמה ענפים חרגו בבירור מהתכניות שהגישו בתחילת השנה והמזכירות תדרש
לעסוק בחריגות אלה בישיבה קרובה.
תוצאות הרבעון וההצעות לטיפול בסטיות מהתכניות יפורסמו בצמוד לדיונים
בנושאים אלה.

 (4שינוי סעיפים בתקנון האגודה – בד-בבד עם ההתקדמות בפעולתו של הצוות המטפל
בנושאי השיוך נצטרך לתקן כמה וכמה סעיפים בתקנון האגודה שיאפשרו לערוך שיוך
עתידי,אם וכאשר נחליט,באורח חוקי .במזכירות נמסר איזה סעיפים חובה לשנות
והחברים התיחסו לשינויים המוצעים.
הסעיפים המתוקנים יפורסמו בקרוב לציבור.
.........................................................................................................................................עד הנה מישיבת המזכירות

)(+

על פי תוצאות ההצבעה בסוף השבוע שעבר
אלה יהיו תשעת החברים/ות-נציגי הציבור-למזכירות החדשה:
* שמעון כורם * מיכל ארדנינג * רעיה פסי * גיורא אתר * מאיר יצחק * שולי
שניידר * יעקב מורדיש * אילון פרידמן * עמרם ויינר *
מלבדם העמידו עצמם לבחירה החברים/ות הבאים :
* מישל דגני * מאיר כלב * שוקי רייזל * דוד שני * סמדר שושן * עידו מן *
מיקי קציר * שמואל מנה *
כל שבע-עשרה המועמדים ראויים לכל התודות על המוכנות לגלות מעורבות
בטיפול בבעיותיה ) הלא פשוטות ( של יד מרדכי.
תודה וכל הכבוד !!
מלבד בחירת חברי המזכירות אישרו החברים בהצבעתם בקלפי גם את נוהל
ה'מועצה' וגם את נוהל הכ.ל.נ -.שניהם על פי הנוסחים שהוצגו לחברים.
על כל ההחלטות האלה ניתן לערער בתוך  14יום

מישיבת וועדת התכנון והבינוי נמסר :
 ( 1הופקדה תוכנית הרחבה ראשונית לדירתה של שולי שניידר.
על פי הנוהל שקבענו לעצמנו חייב חבר הבונה בנייה פרטית להעביר לאישורה של הוועדה את תכנית
הבנייה הראשונית ואת שם המתכנן.
הוועדה תפרסם בציבור על כי הופקדה בידיה תכנית בנייה ראשונית וחברים המעונינים להתייחס לנושא
יעשו זאת,תוך פנייה אל יו"ר הוועדה,בתוך  15יום .יו"ר הוועדה גם ינחה אותם באפשרויות ההתיחסות
העומדות בפניהם.
 (2בימים אלה עובדים צוותי מודדים המעדכנים את תוכניות האב של הקיבוץ ע"י השלמת פרטים חסרים
כגון – פרגולות,מחסנים,שוחות-ביוב ועוד ..כדאי בהזדמנות זאת להדגיש שמרגע שנכנסנו לעבודה
מסודרת עם הנוהל החדש נפסקת הבנייה ה'פראית' וכל תוספת מבנה  ,כאמור – פרגולות,מחסנים וכו..
צריכים את אישור הוועדה !!
מזל טוב לכל המשפחה !!
בן נולד להדר ועדי ושמו בישראל

צוף
נכד ללאה ואברהמי אבני
ונין לחיה מאיר

כאן הודבק מכתבו של עוזי טל בתגובה להצבעה על הכ.ל.נ.

............................................................................................................................
הודעה מטעם ועדת יעוץ
ההודעה פורסמה בשבוע שעבר והיא מפורסמת כאן שנית כדי למנוע אי-הבנות ואי-נעימויות אפשריים
שלום לכולם
לפני כשבועיים קיבלתי מידי חנה ניר את ריכוז ועדת היעוץ.
ועדה זו עוסקת בנושא רגיש לחבר ,ועל כן על מנת להצליח נדרשת הבנה מעמיקה של הנושאים בהם יש לתת מענה
ושירות לחבר  ,כמו גם דיסקרטיות מוחלטת מצידי ואמון מצד החבר.
התקציב העומד לרשותנו מצומצם והצרכים רבים ומגוונים .על כן כל מי שמעוניין בהתחלה או המשך של טיפול
בהשתתפות הקיבוץ חייב את אישורי .החל מה 1/5/2004 -לא יכובדו קבלות או הוצאות ללא חתימתי ,כך שטיפול ללא
אישור יהיה על חשבון החבר.
ניתן להשיג אותי בשלוחה ) 0302בית( או ) 0552קוסמטיקה( או בסלולרי . 053-923116
ניתן להשאיר הודעה.
בתודה מראש על האמון ושיתוף הפעולה .רחל אוריש

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס יוסי שחר

