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בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות

)(+

20/5
20/5/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/5/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי ,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2הנפקת ביו-עוז – דו"ח מצב  (3שנת חופש לשאול פסואה
6/5/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/5/05 -
 (2הנפקת ביו-עוז – דו"ח מצב -בישיבה נמסר דו"ח והתקיים דיון.
הוחלט להביא את תמונת המצב נכון לעכשיו בפני החברים בראשית השבוע ולכן לא אמסור דו"ח
מהישיבה.
 (3שנת חופש לשאול פסואה -חלקו השני של דיון שהתחיל בשבוע שעבר .אז אירחה המזכירות את
שאול שהעלה והסביר את פנייתו :מסיבות שונות עברה מימי לאחרונה להתגורר באשקלון .שאול מבקש
בפנייתו להצטרף אל אשתו.
בישיבה בשבוע שעבר מינתה המזכירות צוות חברי מזכירות שיישב עם שאול ויבדוק באופן מפורט את
פנייתו .השבוע הביא הצוות את מסקנותיו ואת הצעתו.
הצוות המליץ בפני המזכירות לקבל את פנייתו של שאול ולאשר לו שנת חופש אחת.
במשך שנות הקדנציה שלה מתעקשת המזכירות על כך ששנת חופש תאושר לחברים במקרים מיוחדים
בלבד וכמעט אך ורק על רקע אישי .המזכירות ו/או נציגיה אמרו וכתבו יותר מפעם אחת שמכשיר שנת
החופש בתקופה של שינוי אורחות חיים הוא מכשיר בעייתי שמן הראוי להמעיט את השימוש בו.
הפעם ,מצא הצוות את פנייתו של שאול כפנייה על רקע אישי ולכן הציע למזכירות להיענות לה.
המזכירות אימצה את המלצת הצוות והיא מציעה לקיבוץ לאשר שנת חופש אחת לשאול פסואה.
הנושא יעלה בשיחת קיבוץ בשבוע הבא וא"כ יוכרע בקלפי.
----------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

ביום שלישי השבוע בשעה  20:15תתקיים מועצה חברתית כלכלית
בניגוד למה שפורסם יוצג דו"ח המצב של תהליך הנפקת ביו עוז במועצה ולא
תתקיים שיחה נפרדת לשם כך
סדר היום לכן יהיה :
 (1תהליך הנפקת ביו-עוז  -דיווח
 (2אמנת העבודה  -אישור לאחר שיוצגו התיקונים
 (3ערעורו של אילון בעניין השבתות הצבורות
 (4הצעתו של ישראל בנושא מחיר הק"מ לחבר
 (5תקנון הקליטה
הערות:
א .הדיווח על הנפקת ביו-עוז לא ישודר בערוץ הפנימי .שאר סעיפי המועצה
ישודרו כרגיל .החברים מוזמנים לבוא לחדר אוכל ולשמוע את הדיווח.
ב .סביר להניח שבשל כניסתו של נושא חדש לסדר היום לא נספיק לעסוק בכל
מה שתכננו ומה שלא נספיק יידחה לישיבה הבאה.
ג .חברי המועצה :כדאי מאד להביא לדיון את נוסחי אמנת העבודה ותקנון
הקליטה.

הביא לדפוס יוסי שחר

