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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 900
27/3/05

בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *ברכות
25/3
25/3/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/3/05 -

נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש ,ורד ענבר
רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית  (3שי לחג  (4תקציב
הקהילה – הצבעה חוזרת  (5תקנון קליטה  (6רוטצית מזכירים
18/3
18/3/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/3/05 -
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את פרוטוקול הוו .הכלכית מישיבתה
15/3
15/3/05
ב/3/05 -
 (3שי לחג -המזכירות אישרה הצעה שהביאה בפניה דודי :
לקראת חג הפסח הקרב ובא יינתן לחברים שי בסך  ₪ 200באמצעות תווי קניה ל'מפגש' או למרכול.
השי יינתן ע"י הענפים בהם עובדים החברים וע"י הקהילה למי שאינם משתייכים לענפי הקיבוץ ואינם
עובדי חוץ.
בראש השנה יינתן שי צנוע מתוצרת ה'ממלכה'.
 (4תקציב הקהילה – הצבעה חוזרת-שיחת הקיבוץ בה אמורה היתה לעלות ,כהכנה להצבעה
בקלפי ,הצעת המזכירות בנושא תקציב הקהילה נדחתה מהשבוע שעבר משום שהתברר שהיא מעוררת
מחלוקת חריפה .הנושא חזר ועלה לדיון ובסיכומו החליטה המזכירות לשנות את הצעתה.
המזכירות מציעה ,אם-כן ,להעמיד להצבעה של בעד או נגד את החלופה שקיבלה את מספר הקולות
הגבוה ביותר בהצבעה האחרונה -חלופה א' .תזכורת על פרטי החלופה יפורסמו לקראת ההצבעה
שאמורה להתקיים בסוף השבוע הקרוב.בדיון במזכירות חזרו חברים והדגישו שאין שום שינוי במדיניות
המזכירות שתקציב הקהילה חייב להיות מאוזן .הקושי להעביר הפעם את תקציב הקהילה והעיכוב בלוח
הזמנים גם הם לא ישנו מדיניות זו.
הודעה על ההצבעה תימסר גם ביום ג' בפתיחת המועצה.הצעות התקציב השונות כבר עלו כנושאים
בשיחת קיבוץ והמזכירות לא רואה טעם להביאן לדיון חוזר אלא לגשת להצבעה בקלפי לאחר ההודעה
בפתיחת המועצה.
 (5תקנון קליטה -לאחר שעבר דיון ראשוני במזכירות',נסע לביקור' אצל העו"ד בת-א  ,חזר תקנון
הקליטה והונח על שולחן המזכירות .גם בדיון הפעם הציעו החברים תיקונים בנוסח ולאחר שישולבו בו
יפורסם התקנון לציבור.
 (6רוטצית מזכירים-נושא נוסף שהגיע לישיבה כהמשך לדיון קודם.
בשבוע שעבר נמסרה תמצית הדיון בעניין זה והפעם נוספה הודעת המזכירים שלא יציגו את מועמדותם
לקדנציה נוספת .למרות ההודעה החליטה המזכירות לבקש מהקיבוץ שיאשר הארכת כהונת המזכירים
בעוד שנה אחת.
בהתאם לנוהל בחירת בעלי תפקידים מרכזיים אצלינו יכול רק הקלפי לאשר בקשה כזאת והנושא יגיע
להצבעה במועד שיפורסם.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

לאסף ולרונית ניב
נולדה בת

יובל
ברכת מזל טוב

לסבתא-רבא יהודית וסבתא-רבא רגינה
לסבא יוסי
ולמשפחה המורחבת
ברכות מזל טוב

לסבתא-רבא זוסיה ברנדס
ולכל המשפחה
להולדת הנינה

יעלה
ביתם של חן ולילך
ונכדתם של טובה ויגאל
לאיריס וייס ואריק הוך
ברכת מזל טוב
לנשואי בנה

נדב לבח"ל שירי
ברכות למשפחה המורחבת
רבים מאד דאגו להצלחת חגיגות הפורים ביד מרדכי.
לא אוכל להזכיר כאן את כולם,
את אלה שטרחו על הכנת המסיבות
לבני ה 3-ולבני ה90-
ואסתפק בתודה גדולה
בשם תושבי יד מרדכי ואורחיה

ולסיום מסכת הברכות -

לרפתנים
בהתאסף פרות העדר המאוחד
אל מתחת קורת ביתן החדש – אצלינו,
לפתיחתו של עידן חדש ביד מרדכי

בהצלחה !
הביא לדפוס יוסי שחר

