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אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
סיכום ביניים
א .קיימנו  2שיחות קיבוץ בנושא אורחות חיים בהן הצגנו את עקרונות מודל השינוי ואת הבסיס הכלכלי
עליו הוא נשען .כ 120 -חברים/ות נכחו בשתי השיחות יחד.
ב .קיימנו  3מפגשים פתוחים לפי קבוצות גיל ) ,+65גילאי ביניים ,משפחות צעירות( .כ 140 -חברים/ות
נכחו בשלושת המפגשים יחד.
ג .קיימנו מפגש ראשון של צוות ההיגוי במטרה לדון בהסתייגויות חברים לסעיפי המודל שהוצע.
בכל הפורומים הנ"ל התקיים דיאלוג ער ,פורה ומועיל בין החברים.
ברקע – צוות ההיגוי התחיל לקיים מפגשים אישיים עם חברים .רצף המפגשים נמשך ,לתיאום פגישה
אישית בכל נושא בתחום אורחות החיים אנא פנו לאופיר לבנה .052-6877901

לוח זמנים** להמשך הדיונים
שלב הסתייגויות החברים למודל השינוי שהוצע:

סבב א'
 ,30.9.07יום ראשון ,16.00-20.00 ,יתקיים מפגש מס' ) 2מפגש מס'  1התקיים בתאריך  (23.9.07של צוות
ההיגוי עם חברים להם הסתייגויות לסעיפי המודל שהוצע.
 ,7.10.07יום ראשון ,20.30 ,תתקיים שיחת קיבוץ בה יועלו הסתייגויות שהועלו על ידי חברים ונדונו יחד
עימם בצוות ההיגוי בתאריכים .23/30.9.07
 ,12-13.10.07סופשבוע ,תתקיים הצבעת קלפי להכרעה בהסתייגויות החברים )סבב א'(.

סבב ב'
 ,7.10.07יום ראשון ,16.00-20.00 ,יתקיים מפגש מס'  3של צוות ההיגוי עם חברים להם הסתייגויות
לסעיפי המודל שהוצע.
 ,14.10.07יום ראשון 16.00-20.00 ,יתקיים מפגש מס' ) 4ואחרון בשלב ההסתייגויות( של צוות
ההיגוי עם חברים להם הסתייגויות לסעיפי המודל שהוצע.
 ,21.10.07יום ראשון ,20.30 ,תתקיים שיחת קיבוץ בה יועלו הסתייגויות שהועלו על ידי חברים ונדונו
יחד עימם בצוות ההיגוי בתאריכים .7/14.10.07
 ,26-27.10.07סופשבוע ,תתקיים הצבעת קלפי להכרעה בהסתייגויות החברים )סבב ב'(.

שלב ההכרעה על מודל השינוי שהוצע:
.1

.2
.3

.4

תוצאות הכרעת הקלפי בשני סבבי הצגת הסתייגויות החברים יגובשו לגיליון אחד שיפרט את
התיקונים להצעת צוות ההיגוי שפורסמה כטיוטה לדיון החברים באוגוסט  .07לגיליון התיקונים
יצורפו תיקונים שביצע צוות ההיגוי תוך עבודתו השוטפת מאז פורסמה חוברת השינוי.
הגיליון יופץ לעיון החברים לקראת שיחת הקיבוץ המסכמת.
שיחת קיבוץ מסכמת )תתקיים באחד מהתאריכים  – (11.11.07 / 4.11.07דיון חברים בעד ונגד
תכנית שינוי אורחות החיים ואישור הבאת חוברת השינוי ,עם התיקונים שבוצעו ,להצבעה
בקלפי.
אישור חוברת השינוי בקלפי )הצבעה תיפתח כחמישה ימים לאחר שיחת הקיבוץ המסכמת
ותימשך שלושה ימים(.
1

 ,22.10.07יום שני 20.30 ,בערב בחדר האוכל ,הרצאה של עו"ד שלמה כהן – "השינוי
בקיבוץ כמפתח להענקת ביטחון אישי לחבר".
ההרצאה צפויה להיות מעניינת וחשובה .מומלץ להגיע!
"חוגי בית" – חברים המעוניינים לקיים בביתם "חוג בית" ,מפגש חברים על כוס קפה ועוגה ,מוזמנים
להזמין את נציגי צוות ההיגוי לביתם לשיחה פתוחה בנושא תוכנית שינוי אורחות החיים .אנא תאמו
החוגים עם יריב קלרמן  052-3962469או עם אופיר לבנה .052-6877901

המשך פגישות אישיות עם חברים
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
**ייתכנו שינויים בלוח הזמנים .אנא עקבו אחר הפרסומים בדפי המזכירות ועל גבי לוחות המודעות.
 ---------------------------------עד כאן בנושא אורחות חיים -------------------------------------------------------------

הצבעת קלפי
תתקיים בסוף השבוע
 28-29/09/2007בחדר האוכל) ,שישי  ,18.30-20.30שבת (11.30-13.30
נושאים להצבעה
 .1הקיבוץ מאשר את המאזן המאוחד ליד מרדכי לשנת .2006
 .2בחירת מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הכלכלית .רשימת המועמדים לפי א-ב )גלעד בארי,
מוטי ברנדס ,איתמר דגני ,שמעון כורם ,ישראל מידן ,צבי מירב ,צביה סגל ,טובה פרידמן ,שי ציון,
רותי ריכל ,גדי רינת ,שפרה שכטר( תובא להצבעה בקלפי בפתק אחד ,כאשר כל בוחר מתבקש לסמן
 6שמות בלבד .פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מן האמור ,ייפסל .שמונת המועמדים
אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המצביעים ,יכהנו כחברים בוועדה.

 .3הקיבוץ מאשר מינוי גיל דגני ליו"ר ועדת ביקורת.
 .4הקיבוץ מאשר שנת חופש שניה לאברי דביר.
בברכה ,המזכירות

לסבים הגאים
ניצה וגדי רינת
ולהורים המאושרים
הדס ועמיר
מזל טוב להולדת הנכד והבן
תומר  ,אח למעין וגל
מזל טוב לכל המשפחה!

חג סוכות שמח לכל בית יד מרדכי
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