קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 944
27/3/06
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :משיחת הקיבוץ* דו"ח מישיבת המזכירות *חנות יד שניה*שי לפסח*תרומה לחמדיה*

דו"ח משיחת הקיבוץ בתאריך – 22/3/06
השיחה בוטלה בשל תקלה במערכת השידור לבתי החברים
דו"ח מישיבת המזכירות מה24/3/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :המשך דיונים בהצעות לתיקון התקנון  (2לירן ינאי למועמדות לחברות רגילה
 (3דיור למסימי י"ב ולחילים – ערעור על החלטת המזכירות
(1המשך דיונים בהצעות לתיקון התקנון -המזכירות המשיכה בדיוניה על הצעות השינוי בסעיפי
התקנון .הפעם התמקדו הדיונים בהערותיהם לתקנון של עוזי טל  ,אברי ניר ומאיר שגיא.
המזכירות החליטה:
א .יימשכו הדיונים בהערות ובהסתיגויות -אלה שהועלו בישיבה ואלה שנשלחו כבר לבדיקת תקינות
משפטית.הערות נוספות ניתן יהיה להציג בשיחה.
ב .לקראת ההצבעה בקלפי יחולקו תקנונים בנוסף על אלה שחולקו כבר ולשיחה יוזמן עו"ד שיוכל
לענות במקום על שאלות חברים .תיקונים לא מהותיים שיוצעו בשיחה ישולבו בהצעה שתוגש
לקלפי.
ג .התקנון המחודש ,על  126סעיפיו  ,ע"פ הצעת המזכירות  ,יוגש לאישור הקיבוץ בהצבעה בקלפי
כמקשה אחת.
כיוון שהתקנון יובא כאמור לדיון בשיחה איני רואה צורך לפרט כאן את מהלך הדיון שהתקיים בישיבה.
 (2לירן ינאי למועמדות לחברות רגילה -לירן ינאי הגישה בקשה להתקבל כמועמדת לחברות רגילה
ביד מרדכי .לירן נשואה לשאול מורן  ,חיה בקיבוץ כתושבת כ 7-שנים ועובדת כמחנכת ומורה במוסד
'שקמה' .ללירן ושאול שני ילדים .שאול הוא מועמד לחברות רגילה ביד מרדכי.
לירן עברה את המבדקים המקובלים במחלקת הקליטה של התק"ץ ומשם העבירו לנו המלצה חיובית
באשר לקליטתה .המזכירות ממליצה לקיבוץ לקבל את לירן ינאי כמועמדת לחברות רגילה ביד מרדכי.
גם מועמדותה של לירן תוצג כמתחייב בשיחת הקיבוץ לקראת הצבעה בקלפי.
 (3דיור למסימי י"ב ולחילים – ערעור על החלטת המזכירות -בישיבתה ב 10/3/06 -אישרה
המזכירות הצעה לשינוי התנהלות בנושא דיור למסימי י"ב ולחילים .מספר רב יחסית של ערעורים
הגישו חברים/ות כנגד הצעה זו וארבע מבין המערערים גם הגיעו לדיון במזכירות – שלווית  ,יפעת,
אילה ואיבון .הדיון עסק בעיקר בסעיפי ההצעה האומרים שבן/ת שבבית הוריהם יש חדר עבורם ) חדר
ליחיד ( לא יהיו זכאים לחדר בקיבוץ ויוכלו לקבל חדר תמורת תשלום שכ"ד )  150ש"ח( לחודש.
לאחר דיון החליטה המזכירות – לבקש מיגאל מ .נתונים נוספים על אלה שהציג במזכירות ,לקיים דיון
נוסף ולקבל החלטה בנושא בישיבת מזכירות קרובה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

 - 28/בחירות לכנסת
ביום ג' 28/3/06
הקלפי בחדר הפינג פונג באולם הספורט

דו"ח מישיבת מזכירות קודמת
בישיבתה מיום  3/3/06החליטה המזכירות להפסיק את פעילות 'חנות יד שניה' למרות
שרחל שטיין  ,העובדת ב'חנות' )וללא שכר!( הצליחה להביא אותה ממאזן גרעוני למאוזן
ובשנה האחרונה אף ליצור עודף כלשהו' .חנות יד שניה' פתוחה בתקופה האחרונה רק שעות
ספורות בשבוע ועל פי מחזור מכירותיה הדרישה לפריטי הלבוש שניתן למצוא בה הולכת וקטנה.
המזכירות לא רואה לכן צידוק להמשך קיומה הנפרד של פעילות כזו ולהקצאת מבנה עבורה.
לסיכום הדיון קיבלה המזכירות את ההחלטה הבאה:
 .1סחורה המצויה היום בחנות והמיועדת למכירה תוחזר לספקים במידת האפשר והשאר יימכר
במכירת חיסול למעונינים.
 .2בגדים משומשים יימסרו לנזקקים.
 .3המזגן יישאר במבנה.
 .4תוצרת התופרות תימכר במתפרה.
 .5גרביים,הלבשה תחתונה וכיוב' יימכרו במרכול.
---------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת מזכירות קודמת

שי לחג פסח

לכבוד החג יקבלו החברים תלושי שי בסך  ₪ 200לקניה במפגש ובמרכול.
כמנהג השנים האחרונות ,השי ניתן ע"י מקומות העבודה וע"י הקהילה
לפנסיונרים וחיילים.
המעונינים בתלושים למרכול מוזמנים לפנות לישראל ברוך.
טלפון של ישראל בבית –  .0273נייד –  .3124בבקשה לא להשאיר הודעות.
חג שמח לכולם
דודי

במבצע הסיוע לחברי קיבוץ חמדיה
נאספו מתרומות החברים .₪ 2235
מאחר ועל פי החלטת המזכירות הקיבוץ מוסיף שקל מול כל שקל תרומה
יועברו לחברי חמדיה  ₪ 4470תרומת יד מרדכי.
אם זה נראה למישהו סכום קטן  ,שיחשב לכמה היה הסכום מגיע
אם חברי התנועה ממאתיים קיבוצים היו תורמים סכום דומה.

תזכורת  :השבוע שיחה ביום רביעי וקלפי ביום שישי.
שימו לב – בשל טיול הקיבוץ בשבת יפתח הקלפי
ביום שישי בלבד בשעות ארוחות הצהריים והערב.
פרטים יבואו  -בחירה מוצלחת.

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

