קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1147
10.12.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :הצבעה בקלפי *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה............................
__________________________________________________________________________

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל
בסוף השבוע וביום ראשון 10-12/12/2010
בימים ובשעות
שישי ,18:30-20:30 :שבת ,11:30-13:30 :ראשון11:30-13:30 :
נושאים להצבעה:
 .1בחירה בין חלופות לשיקום תשתית השקיית הנוי לאחר פרויקט הממ"דים בקיבוץ:






על פי תקנון הקלפי של יד מרדכי :בהצבעות שמשמעותן בחירה באחת מבין מספר אפשרויות
חלופיות יוכל החבר להצביע "בעד" אחת מבין החלופות או להצביע "נגד" כל החלופות כולן.
פתק הצבעה אשר יחרוג מהוראות הצבעה אלו ,ייפסל.
 50%מקולות
החלופה שתיבחר היא זו שתזכה למרב קולות המצביעים ובתנאי שקיבלה למעלה מ50% -
המצביעים )בעד ונגד(.
במקרה בו לא נבחרו חלופות ,אך גם לא נדחו כולן בהצבעת נגד ,יתקיים סיבוב הצבעה נוסף
בהשמטת החלופה שקיבלה מיעוט הקולות.
במקרה בו נדחו החלופות כולן בהצבעת נגד יוותר על כנו המצב הקיים עד קבלת החלטה חדשה
בנושא.

:30.11.10
מס'  1144ובשיחת הקיבוץ מתאריך :30.11.10
להלן רשימת החלופות אשר הוצגו בפירוט בדף מזכירות מס'
)יש לסמן "בעד" אחת החלופות בלבד ,או "נגד" כולן(
חלופה

חלופה א'

תיאור החלופה



שיקום הנוי ותשתית ההשקיה לאחר פרויקט
הממ"דים יהיו באחריות ובמימון הקיבוץ  /קבלן
הממ"דים.
בדומה להיום ,השקיית הנוי במגרשי החברים
תהיה באחריות ענף הנוי ומתקציבו ,פרט לנוי פרטי
אותו ישקו החברים על חשבונם.
עלות השקיית הנוי במגרשי החברים מתקציב
ענף הנוי תתחלק באופן שווה בין החברים.



שיקום הנוי ותשתית ההשקיה לאחר פרויקט
הממ"דים יהיו באחריות ובמימון הקיבוץ  /קבלן
הממ"דים.
השקיית הנוי במגרשי החברים תעבור לאחריות
החברים ועל חשבונם.




חלופה ב'

בעד אחת
החלופות
בלבד
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נגד החלופות
כולן

 .2הקיבוץ מאשר פרויקט שדרוג ומיגון הבית הסיעודי כפי שהוצג בפירוט בשיחת הקיבוץ
מיום .30.11.10
בעד  /נגד  /נמנע
--------------------------------------------------------------------------------------------

 .3הקיבוץ מאשר מינוי משרד רו"ח ברית פיקוח כרו"ח של הקיבוץ .הנושא הוצג בפירוט
בשיחת הקיבוץ מיום .30.11.10
בעד  /נגד  /נמנע
--------------------------------------------------------------------------------------------

 .4הקיבוץ מאשר השתלבות במסלול הקליטה לקיבוץ גם למי שאינם בני קיבוץ )הצעה זו
אינה שמית אלא עקרונית בלבד( .הנושא הוצג בפירוט בשיחת הקיבוץ מיום .30.11.10
בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

חנוכה  -תודות
תודה לצוות חנוכה המדהים שבעקביות כבר כמה שנים דואג לפעילויות מרהיבות לקהילה במהלך חג
החנוכה –
* לחנה ישראלי ,מאיה מורן ,שרון פסי ואורלי סיגלמן – על התמיכה הכללית והגסטרונומית במהלך
האירועים.
* לחגי ארדנינג ,רוני קרלינסקי ופז רייזל – על ארגון וביצוע מפקד לפידים מרשים.
* לדנה מגיד )מן( ועמוס גורביץ'  -על מופע האש היפיפה.
* לגולן טל ולצוות הצעיר של מוסד בית – תומר ענבר ,תום פסי ,נדב אלדן ,בן שכטר וניתאי מן  -על
כתובות האש במפקד.
* למיקי קציר – על ההובלה למצעד הלפידים.
* לאילת שטרנברג – על תפאורה מהממת כל שנה מחדש .כל הכבוד על היצירתיות.
* לדנית לוי – על המודעה שלא נתנה לכם לשכוח את אירועי החג.
* ליואל שטיין  -על שהאיר את סביבוני החג.
* לתומכי הלחימה שלנו – נאוה גל שתומכת ועוזרת בכל מה שנדרש ,וללארי סיגלמן שתמיד נרתם
כשמתבקשת עזרתו.
* לילדי התלתון ולמשפחת דגני שהעשירו בעשייתם את מסיבת החנוכה.
* לצוות המטבח שמגבה גסטרונומית כל אירוע.
* לקהל הנפלא והמפרגן של קהילת יד מרדכי – נשמח להיפגש גם בשנה הבאה!...
לכולכם ,הרבה תודות!
ושתדעו שסוסים מנצחים לא מחליפים ,לכן נתראה גם בשנה הבאה.
רעיה פסי.
--------------------------------------

ותודה ענקית לרעיה פסי,
שכל שנה מובילה ,מארגנת ודואגת למגוון פעילויות החג שנמשך  8ימים ,ושמקפידה להזכיר לכולנו שאנו
חלק מקהילה פעילה ,שיודעת לשמר מסורות גם בעידן של שינויים...
בשם הצוות ,ובשם רבים שנהנו,
אורלי סיגלמן
__________________________________________________________________________
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מועדון החברים
ייערך ביום שני הקרוב 13.12.10 ,בשעה 19:30

הפעם נארח את יגאל צחור,
שיספר לנו על ספרו החדש
"עוטף ישראל  -מסע ,מסה ומעש"

מנכ"ל מדרשת שדה בוקר,

הספר הוא מסע דרכים מרתק העוסק במאה שנות התיישבות לאורך גבולות ישראל.
את מסעו התחיל יגאל צחור בישובים הגובלים ברצועת עזה ,שאזורם קיבל את השם "עוטף עזה".
במסעו זה הוא נפגש עם אנשים שהם מלח הארץ ,שעמדו בחזית המלחמות וההתשות,
תושבי הדרום מוכי הקסאמים שביטחונם התערער ,ומתיישבים ולוחמים באזורי הארץ האחרים.

צפוי להיות מעניין ומרתק!
כיבוד קל מובטח
להתראות ,צוות המועדון
__________________________________________________________________________

לשקד רגב
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לגלי פסי
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לעגור מן
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לאיל לבנון
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
ומשרות הקבע
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לקרן מורדיש
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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