קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 977
10.01.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם :דו"ח שיחה* דו"ח ישיבת מזכירות *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

בסוף השבוע הקרוב ,12-13/01/07 ,תעמוד להכרעה ציבורית בקלפי
הצעת המנדט לשינוי אורחות החיים ומודל ההתפרנסות ביד מרדכי:

חזון יד מרדכי לעצמאות ושותפות חדשה!
לרשותכם ולעיונכם  -הצעת המנדט המלאה נשלחה וחולקה השבוע
בתאי הדואר ובדוא"ל חברים.
תוצאות ההצבעה עשויות להוות ציון דרך בדרכה של יד מרדכי ולכן אנו

קוראים לציבור החברים להגיע לקלפי ,להצביע ולהשפיע!
בברכה המזכירות

_________________________________________________________________________

דו"ח משיחת קיבוץ
נושא השיחה :הצגת המנדט לשינוי אורחות החיים :חזון יד מרדכי לעצמאות ושותפות חדשה.
החברים הוזמנו להציע ,להעיר ,ולהאיר בנושא מנקודת מבטם .לא הועלו הסתייגויות בשיחה.
תאריך השיחה.01/01/07 :
יו"ר השיחה :סוזי רגב.
צילם ושידר :יואל שטיין.
נוכחים באסיפה 15 :חברים.
.1212-13/01
13/01/07
/07
הקרוב
השבוע
בסוף
בקלפי
לצבעה
החלטות :הנושא יובא
/01
_________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 05/01/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,אילון פרידמן ,מאיר שגיא ,גיורא אתר,
יריב קלרמן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נעדר מהישיבה :שמעון כורם.
נושאי הישיבה (1 :הצעות ייעול בתקציב קהילה  (2 2007חופשה לאברהם כוכבי  (3פרידה במזכירות
מדודי ענבר ויאיר שוורץ.

 (1הצעות ייעול בתקציב קהילה 2007
שתי ישיבות המזכירות האחרונות ,הנוכחית וזו שלפניה ,הוקדשו לדיון בהצעות ייעול לתקציב קהילה
 .2007הדיון בנושא צפוי להסתיים בישיבתה הבאה של המזכירות ולאחריו לעלות לדיון לציבורי.
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 (2חופשה לאברהם כוכבי
לפני מספר שבועות יצא אברהם כוכבי לחופשה קצרה בקיבוץ סמר ,שם מתגוררת בתו נילי עם משפחתה.
מאז התארכה חופשתו של אברהם בסמר ולכן פנה למזכירות בבקשה לאשר לו חופשה בת חצי שנה
בסמר .לדבריו של אברהם ,השהייה הפיזית בקרבתה של נילי ומשפחתה ,תורמים לו רבות ומשפרים את
מצב רוחו הירוד בשנים האחרונות.
בהסכמתם של אברהם ומשפחתו ,אישרה המזכירות חופשה לאברהם לחצי שנה הקרובה .אברהם ימשיך
להעביר את קצבאותיו מהביטוח הלאומי אל הקיבוץ ,שמצדו ימשיך להעביר לאברהם את התקציב
החודשי ולדאוג לו ,על פי הצורך ,לצורכי רפואה.
 (3פרידה במזכירות מדודי ענבר ויאיר שוורץ
עם תום תקופת החפיפה והליווי של צוות המזכירים ,הקודם את החדש ,ביקשו חברי המזכירות להיפרד
כיאות מדודי ענבר ויאיר שוורץ ,אתם חלקו ישיבות מזכירות רבות בשנים האחרונות.
החברים הודו לדודי ויאיר על נשיאתם באחריות ובעול ניהול מערכות הקיבוץ המורכבות ,תוך נשיאת
מחיר אישי לא קל לפעמים .צוינה ברוב תרומתם הרבה לייצוב ואיזון תקציב הקהילה ולהובלתו
המקצועית של הקיבוץ בשנים בהן כיהנו בתפקידי ההנהגה.
צוות המזכירים החדש הודה אף הוא ליאיר ודודי על נכונותם המתמדת לעזור ,לייעץ ולסייע ככל הנדרש
בכל הקשור לניהול הקיבוץ על מוסדותיו הרבים.
כתזכורת לציבור :יוסי שחר יסיים תפקידו כמלווה המזכירות בסוף חודש פברואר הקרוב.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות.

דיווחים ועדכונים
__________________________________________________________________________

שחמט
בתאריך  27.12.06התקיימה תחרות שחמט לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה בבתי הספר של המינהל
לחינוך התיישבותי .בי"ס "שקמה" זכה להגיע למקום השלישי בחטיבה העליונה ,מבין  7בתי-ספר
שהשתתפו בתחרות! בחטיבה העליונה ובתחרות כולה זכה ביה"ס "הכפר הירוק" ובחטיבת הביניים זכה
ביה"ס "כפר סילבר" .להלן תוצאות הישגי חניכינו )כולם שיחקו  5משחקים(:
עידן הררי )מקום  ,(5אורי ציון )מקום  ,(6שקד רגב  3.5 -נק' כ"א ,אסי מזר ובן שוורץ  3 -נק' כ"א ,נווה גל
ובן שכטר  2 -נק' כ"א ,אביב ניצן ,נווה מן וברוני יסיניק )תלמיד "שקמה" משדרות( –  1.5נק' כ"א ,אמיר
וילנסקי )זיקים( ושוקי קאדר )תלמיד "שקמה" ממבקיעים( –  1נק' כ"א.
יש לציין את ההתנהגות המופתית של תלמידינו בזמן התחרות.
ליווה ,נהנה ומסר :משה סוקר
__________________________________________________________________________

להורים הגאים
לינדה ודוד כשר
מזל טוב לנישואי הבן,
מיכאל ,עם בח"ל רעות!
מזל טוב לכל המשפחה!

_____________________________________
שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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