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בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות * ברכות

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות מה16/1/04-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג,גרשון אשחר,גיורא אתר,מוטי ברנדס,שמעון כורם,משה
סוקר ,ורד ענבר,יאיר שוורץ,יוסי שחר,דני שני.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2ריכוז מרכז הבריאות (3הרחבת דירה
 (4שקיפות ספר המשרות (5נוהל בית תינוקות
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב9/1/04-
(2ריכוז מרכז הבריאות -רחל ש .ושולה א .ערערו על החלטת המזכירות שאימצה את
ההמלצה של הצוות שבחר באיילה ה .לריכוז בית הבריאות .כיוון שהנושא נידון כבר
במזכירות הוא יגיע כעת לשיחת הקיבוץ.הדיון במזכירות עסק בעיקר בעובדה שפעם אחר
פעם מתבטלות המלצות של צוותים בוחרים בפני העברת תהליך הבחירה לקלפי.כמו
בישיבה קודמת דיברו גם הפעם רוב החברים בזכות השימוש בצוותי הבחירה ונגד הפיכת
שיחת הקיבוץ והקלפי לוועדות בחירה מורחבות .כיוון שמדובר הפעם בערעור על
החלטת המזכירות מישיבה קודמת )ציטוט(":המזכירות החליטה לקבל את בחירתו של
הצוות" יוצג הנושא בשיחה כערעור על בחירתו של הצוות,כלומר בשאלה האם מתאימה
איילה לקבל את הריכוז.אין כוונה להפוך את השיחה לוועדת בחירה שבפניה יציגו עצמן
שתי המתמודדות לתפקיד.
(3הרחבת דירה -דיון שנמשך מישיבה קודמת -פנייתם של חנה ואליהו שחם לחופשה
במתכונת החופשה שקיבל יונתן מן שתסייע להם בהרחבת דירתם ובפתרון מצוקת
הצפיפות בה .ליונתן אושרה חופשה לשלושה חודשים שבהם תצטרך המשפחה להחליט
האם היא מצטרפת אליו במסגרת שנת חופש )לאחר אישור כמובן( או שיונתן יישאר
כעובד חוץ במסגרת הסדרי המודל המשולב .בניגוד לנוהל חופש מקובל לא שילם יונתן
תשלומי אחזקת אדם שונים .נוהל כזה מבקשת גם משפחת שחם .לאחר דיון קיבלה
המזכירות את הנוסח הבא..1 :המזכירות לא מקבלת את פנייתה של משפחת שחם.
..2המזכירות משנה את הסדר חופשתו של יונתן לנוהלי חופש מקובלים החל מה-
)1/1/04יונתן קיבל סיכום זה(...3 .המזכירות מקבלת את עקרונות 'הצעת הערבויות'
שהונחה בפניה .הצעה זו מתפרסמת בסוף הדיווח בסעיף זה והיא מוצגת לאישור
בפירסום .14+כדי לזרז הפעלת ההצעה יקדמו המזכירים בחירתו של הצוות המצוין
בהצעה במסגרת אותם  14יום .להלן ההצעה:
ערבויות הקהילה למימון הלוואות לבניה פרטית.
הקיבוץ מאפשר לחבריו בניה פרטית בהתאם לתקנון שאושר לא מכבר.
♦ הקהילה תקצה מסגרת של  100אש"ח ערבות להלוואות שייקחו החברים למימוש בניה
פרטית .הוראה זו הינה מוחלטת ובלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי אלא באישור מראש של
המזכירות )הנהלת הקהילה(.
♦ החבר יקבל את ההלוואה מהבנק והתחייבותו תהיה לבנק.

♦ הקיבוץ ייתן ערבות להלוואות עד סך של  20אש"ח.
♦ ההלוואה תוחזר לבנק בתוך  4שנים .שינוי בתנאי ההלוואה מותנים בהסכמת הקיבוץ .בכל
מקרה ערבות הקיבוץ לא תחרוג מעבר ל 4שנים.
♦ הפער בין ריבית משכנתה ) (5%לבין הריבית שייקח הבנק )כ  ,(7.5%יכוסה ע"י הקיבוץ
בעת השלמת החזר ההלוואה בתנאי שהוחזרה בתוך הזמן שנקבע.
♦ לפני קבלת הערבות יהיה על החבר להפקיד בחשבון מיוחד שייפתח על שמו בקיבוץ סכום
השווה לסכום  3החזרים של ההלוואה לפי לוח הסילוקין של ההלוואה .החבר ייפה את כוחם של
נציגי הקיבוץ לתת הוראות בחשבון מיוחד זה.
♦ החבר יתחייב לקיבוץ שאם לא יעמוד בהחזר לבנק ,יהיה רשאי הקיבוץ לקזז סכום ההחזר
החודשי מתקציבו האישי ומסכום הפיקדון הנ"ל ,ולהעבירו לבנק לכיסוי התחייבות החבר .במקרה
של אי עמידה בהחזר ההלוואה ,החבר ייתן יפויי כח לנציגי הקיבוץ לנהל מו"מ עם הבנק בהקשר
להלוואה האמורה ויתחייב מראש לקבל כל סיכום בין נציגי הקיבוץ לבנק.
♦ הגזבר יסדיר האפשרות להלוואות אישיות ויפקח על הביצוע.
♦ יקום צוות בהרכב מ .קהילה ,גזבר ,ונציגי ציבור אשר יגדיר קריטריונים לזכאות ,תור לקבלת
הערבות ,היקף הקצאת הקהילה ,מעקב אחר החזר ההלוואות.
♦
כאמור,אישור הצעת המזכירות בנוהל פירסום14+

(4שקיפות ספר המשרות – התארחו בדיון דליה ט ,גבי ק ,ועודד ב) ,יו"ר הוועדה(.
הוועדה הציגה למזכירות נוסח חדש של הצעתה'-נוהל-שקיפות שכר' וסביבה התנהל דיון.
עודד הדגיש בפתיחה שהגיע הזמן להחליט והציג הצעה בת שני סעיפים על פיה –או
שמקבלים את הצעת הצוות או שהצוות מחזיר את המנדט שקיבל ואז ניתן יהיה להקים
צוות חדש .כמו בישיבה קודמת התעוררה מחלוקת בין אלה הטוענים שדי בשיקול דעתם
של חברים הנאמנים על הקיבוץ לבין אלה העומדים על כך שיש לציידם בקריטריונים
על פיהם ימלאו את תפקידם .בסופו של דיון התקבלה החלטה האומרת שחברי
מזכירות יביאו בפני צוות השקיפות הצעות לקריטריונים ,הצוות ישקול ויחליט איזה
מההצעות לאמץ,אם בכלל ויחזור למזכירות עם נוסח סופי.
(5נוהל בית תינוקות -ישראל מ .הביא השגות על נוהל בית התינוקות החדש עם
אפשרות גביית התשלום עבור שמירת מקום במרכזו .ישראל הציג תמונת מצב בבית
התינוקות,תחזית,וגם חלופות משלו לצמצום הגירעון .לחברי המזכירות נמסר שהגר
מכירה את הצעתו של ישראל והיא איננה מקובלת עליה .הגר,שלא נכחה בישיבה אלא
העבירה את עמדתה בכתב ,מבקשת שנת ניסיון לבחינת ההתנהלות החדשה.ממילא היא
אומרת ,לא יגבה תשלום כשמצב תפוסת הבית איננה מחייבת זאת .המזכירות לא שינתה
את עמדתה המסכימה עם גישת הנהלת הגיל הרך .ישראל הודיע שלא ידרוש להביא
את הצעתו להצבעה בקלפי.
****************************************עד כאן מישיבת המזכירות
ביום ראשון השבוע נערכה ישיבה פתוחה של הצוות המוביל שעסקה
בהתארגנות לקראת אישור המודל .סיכום מהישיבה והודעות שונות
בהתקרב מועד הישיבה יפורסמו בהמשך.

מסלול בנים מתקדם  -בנים בעצמאות כלכלית
צוות משותף לועדת בנים ,המזכירות ,הקהילה וענף הדירות עוסק בתחזוקת מסלול הבנים מהיבטיו השונים.
בין היתר אנחנו נדרשים למעקב אחר תשלומי הבנים בגין הוצאות שכ"ד ואחזקה בקיבוץ.
הצעתנו לנוהל חדש:
בנים בעצמאות כלכלית ,כמו תושבים אחרים ,יפקידו  3תשלומי שכ"ד מראש.
בנים בעצמאות שאינם גרים בקיבוץ ,חשבון הסלקום שלהם יועבר להוריהם .עד כה ,חשבון הסלקום משותף
לכל המשתמשים והקיבוץ נושא בו ומעביר החיוב למשתמשים.
בנים המתגוררים בקיבוץ ויגיעו לחוב של  3,500ש"ח יקבלו התראה ובהמשך נשקול לסגור להם השימוש
ברכב ומרכול.
יגאל
בברכת שנה אזרחית פורייה.
זמן לערעור על ההצעה 14 :יום
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

תודות מהמפגש
בחודשים האחרונים התקיים בשבתות במפגש שוק איכרים.
החברות נאוה גל ורחל שטיין לקחו חלק מאוד חשוב בעריכתו וקיומו של השוק הזה .ברצוני
למסור את הערכתי הרבה לתרומתם בהצלחה הגדולה שהשוק הזה תרם למכירות המפגש
בשבתות .ללא עזרתם והשעות שהן השקיעו כל שבוע – בישיבות צוות השוק ,שיחות טלפון עם
מציגים ובנוכחות במקום לא היינו יכולים לקיים את השוק.
תיקוותנו לחזור ולקיימו באביב ביחד עם פריחת הנוריות.

תודה רבה לנאוה ורחל
טל משעולי ,מנהל המפגש
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
מרכזית הטלפונים
במסגרת שידרוג מרכזית הטלפונים של הקיבוץ הופעלו אפשרויות חיוג לשרותי
כוכבית " * " של בזק.
חיוג למספרי טלפון מקוצרים עם כוכבית.
עקוב אחרי למספר טלפון חוץ *72 :כאשר מחיגים לשלוחה במרכזיה מקו חיצוני:
בזק או סלולרי .לדוגמה ,עקוב אחרי מהחשמליה לסלקום של יואל*72052915948 :
 .כאשר מחייגים לחשמליה יצלצל הסלקום של יואל )יש חיוב על השיחה עבור בזק
וסלקום(
לביטול עקוב אחרי . *73
חיוג למספר טלפון חוץ אחרון שחייג ,מחייגים ) *42יש חיוב על השיחה(.
מספר הטלפון המחייג החוצה מזוהה על ידי הנמען ,אם יש לו צג  ,או מכשיר
סלולרי .אם רוצים לחייג שיחה לא מזוהה ,מחייגים  *43לפני מספר הטלפון אליו
מחייגים.
רוצים עוד? בהמשך יהיו שיפורים נוספים.
יואל

צרור ברכות
*** לסבים רותי ויגאל מורן עם הולדת עדי בן למיכל ואמיר ***
מזל טוב לכם ולמשפחה הרחבה כולה !
*** נכדה נולדה גם לאיה ועמירם דרור – עלמה -ביתם
של שלי ואלעד *** מזל טוב לכל המשפחה !
*** ומזל טוב אחרון חביב לפט ואבי פוקס עם הולדת בנם !
מרים רייכר חוגגת החודש !!! 50
אנו מאחלים לה
הרבה בריאות ושמחה בהמשך
שתמשיכי להיות אישה השמחה בחלקה
שתמשיכי להיות עסוקה בתחומים שאת אוהבת
שכל מה שתרצי יתגשם.
מאחלים לך חבריך
בקבוצת "חבצלת"

נצרף ברכות גם לצוות חנוכה :שרון פ,אנה ג,אסתר מ,אסתר וו,חיה ד,ניצה ר,
חנה י,יפעת ,בלה ש ויונתן ה .ברכה מאוחרת אבל עם כל הלב .צוות חנוכה
ממשיך להפתיע באירועי חג מקוריים :מתהלוכות לפידים וחנוכיות דרך האירוע
על גבעת החול והפעם-מפגש חגיגי עם התאילנדים .תודה ומחכים להפתעות גם
בשנים הבאות.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

לא כל כך נעים לסיים עם זה את ה'דף' אבל מצד שני ישמש הדבר כתזכורת לעירנות :
# # #
מישהו מארגן לעצמו עציציה בבית בעזרת גניבות ביד מרדכי .מבית התינוקות נגנבו עציצים
חדשים,מטופחים שהתקבלו שם כמתנה וכ'בונוס' לעצמו 'הרים' הגנב גם אופניים.
# ##
מחזית ביתו של אילן מאירי נגנב בסיס לעציצים דמוי מריצה ששימש בעבר לרדייה .אילן מודיע
שהוא לא יהסס לפנות למשטרה אם המתקן לא יוחזר ויש על החפצים,שהיו על המתקן והושארו-
טביעות אצבעות.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
גניבות או לא גניבות-שבוע טוב מגיע לכולנו!!
הביא לדפוס :יוסי שחר

