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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 869
3/8/04
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות
דו"ח מישיבת המזכירות מה30/7/04-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2פרוטוקול וו .כלכלית (3הצבעה באן-בלוק (4ערעור על ההצבעה
בענין בחירת היו"ר לוו .הכלכלית
23/7
23/7/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/7/04-
.25/7
25/7/04
(2פרוטוקול וו .כלכלית -המזכירות אישרה את פרוטוקול הוו .הכלכלית מישיבתה ב/7/04-
כזכור  ,נתבקשה המזכירות ע"י רשם האגודות לאשר את הפרוטוקולים של הוו .הכלכלית כי כך 'דורש'
התקנון.
אשור פרוטוקולים אלה לא נתפס ע"י המזכירות כהתערבות בעבודתה של הוו.הכלכלית .דיוני הוועדה
ימשיכו להתפרסם כמו עד עתה ב'משולחן רכז המשק'.
(3הצבעה באן-בלוק -בסוף הקיץ אנו אמורים לגשת להצבעה ברב מיוחד על שינויים ב 22-סעיפים
בתקנון הקיבוץ .המזכירות מציעה להצביע על כל קבוצת הסעיפים באן-בלוק  ,כלומר -לסמן פעם אחת
בעד או נגד עבור כל הסעיפים כולם.
(4ערעור על ההצבעה בענין בחירת היו"ר לוו .הכלכלית -חברי הוועדה הכלכלית התארחו במזכירות
והציגו את פנייתם למזכירות שתצטרף אליהם להגשת ערעור על הכרעת הקלפי שלא למנות את אברי
ד.כיו"ר 'הכלכלית'.השתתפה בדיון גם יערה שישבה ראש בצוות הממליץ על מועמדים לתפקיד .עיקר טעוני
חברים בוו .הכלכלית היו כנגד תהליך ונוהל הבחירה בהם מצאו ליקויים ובעד המשך כהונתו של אברי שהיא
חיונית ביותר ליד מרדכי מכמה וכמה היבטים.הדיון היה ארוך ומקיף וגלש אל מעבר הזמן המוקדש בד"כ
לישיבות המזכירות ולכן החליטה המזכירות לגבש החלטה בנושא בישיבת מזכירות קרובה.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

זו ההזדמנות שלך להשפיע על
ניהול מדיניותה הכלכלית של יד מרדכי
הצטרף לוועדה הכלכלית !!
15/
הרשמת המועמדים נסגרת ב 15/8/04

לידיעת החברים
מזה שלושה חודשים קיים ההסדר לפיו ניתן להחליף תורן אשר לא הגיע לשמירה בשער
 18:00תמורת  ₪ 20שעה על חשבון התורן שלא הגיע לשמירה.בין השעות 18:00-21:00
חברים המעונינים להיות ברשימת האנשים שניתן יהיה לפנות אליהם לענין
זה,מתבקשים לפנות אלי באופן אישי.
חיים מזר
החלפת שם
מאיר כלב מבקש להודיע כי החליף את שם משפחתו והוא נקרא מעתה  -מאיר שגיא



שבוע מוצלח רק פחות חם ולח לכווולם !

הביא לדפוס – יוסי שחר

