קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1375
17.6.2016
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דיון ציבורי – לקראת איחוד סטאטוסים :הפחתת מיסוי ושינוי
איזונים בקהילה
בהמשך להחלטת המזכירות בנושא החברים מוזמנים למפגשי "שכבות" להצגה
והסבר התוכנית.

המפגשים יתקיים בפיטנגו בר לפי הפירוט הבא:
 – 10:00-12:00 : 20.6מפגש עם חברים פנסיונרים
 – 20:00-22:00 : 20.6מפגש עם חברים ותיקים
 – 20:00-22:00 : 22.6מפגש עם חברים חדשים
בתוכנית:
כיבוד קל
הצגת התוכנית ועקרונותיה
דיון פתוח
מטרת מפגשי ה"שכבות" היא להציג את התוכנית ,להסביר לכל שכבה את
ההשלכות של התוכנית לגביה ולקבל משוב .לאחר מפגשי השכבות יתקיים
מפגש ציבורי משותף לדיון פתוח .תוצרי המפגשים יעברו לדיון וחשיבה
במזכירות טרם המשך התהליך.
אנו מזמינים את החברים להגיע ,להקשיב להבין ולשאול.
נא שריינו את המועד .הצלחת המפגש תלויה רבות בנוכחות ובמעורבות החברים.

בברכה,
המזכירות והנהלת הקהילה
_ _________________________________________________________________________
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הבהרה בקשר לישיבת מזכירות
לחברים שלום,
בפרסום הדיון במזכירות משבוע שעבר (ישיבת מזכירות מתאריך  )6.6.2016חסרו הסברים הקשורים
לעבודת הצוות שעסק בהמלצה למזכירות לגבי סדר יום .חברי הצוות הם חגי מן ,אופיר לבנה ,יאיר
שוורץ ,עופר ניר – חבר מזכירות ,דרורי קפלון ושאולי סנקר .הצוות עסק במשך שעות רבות בדיונים
בסוגיות על סדר יומו של הקיבוץ והביא המלצה למזכירות באשר לסדר הדיונים והדרך בה יתקיים כל
מפגש במטרה לשתף את הציבור בתהליכים .המזכירות קיבלה את כלל המלצות הצוות העוסקות בצורת
הדיון אך ערכה מעט שינויים בסדר הדיונים .עם העברת ההמלצה למזכירות סיים הצוות את תפקידו
בהתאם למנדט שניתן לו .המזכירות מבקשת להודות לחברים על שתרמו מזמנם ומניסיונם על מנת לסייע
לקידום הנושאים החשובים שעל הפרק.
שאולי
_ _________________________________________________________________________

הפסקת חשמל
לצורך התקנת קו חשמל במתח גבוה מצפון לשכונה חדשה לאורך הכביש הצפוני תתבצע הפסקת חשמל
ביום שישי  24/6/2016בין השעות  .7:00-14:00הפסקת חשמל בצד הצפוני של הקיבוץ תכלול את :
בית ספר שקמה ,בית ספר חופים ,מפעל שטראוס/יד מרדכי ,שרותי האבקה בשקמה ,שרותי האבקה ליד
מג"ב ,מבנה שרותי האבקה ומרכול ,מטבח/חדר אוכל ,מוסך מסגריה ,פחח ,נגריה ,משרד גד"ש ,מרפאה,
נווה שקמה ,שיכון וותיקים ,בית האורן.
גיבוי גנרטור יהיה למקומות חיוניים  -נא לא להפעיל מזגנים בשעות אלה בהן מסופק חשמל מהגנרטור על
מנת להבטיח הספקת חשמל סדירה
יואל
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל יד מרדכי!
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