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שיחה – מועצה 1/11
ביום ד' האחרון התקיימו שיחה ומועצה בערב אחד.
במסגרת המועצה הוחלט לקבל את הערעור על החלטת המועצה האחרונה ולכן  ,הסיכום הוא
– שהאורווה עוברת ל'חוות הילדים' לשלושה חודשי נסיון
במסגרת השיחה הציג אברי ניר את מועמדותו ואת שמות שאר חברי וו .הביקורת המיועדים.
כמו כן הסביר את עמדותיו בנושא הנדון .התפתח דיון .חברי הוועדה יהיו :
גיל דגני,שולה ארצי ,מיכה רגב ואלון דגן .את המרכז בלבד,אברי  ,בוחרים בקלפי.
במסגרת המועצה שוב התפתח וויכוח נוהלי סביב העיסוק בשדרוג המודל אבל כיוון שממילא
הגיעה המועצה לדיון בנושא רק ב  22:45נדחה המשך הדיון.
ניהל את דיוני הערב  :אילון פרידמן

צילם ושידר  :מאיר יצחק

4/11/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/11/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2הנהלה רחבה לאולם הספורט  (3הצעה בעניין קרנות
השתלמות  (4ענפי העזר – צורת התחשבנות חדשה  (5ערעור על הארכת קדנציה בשנה אחת
 (6פנייתו של שמואל מנה
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקולים מישיבותיה ב 7/10 -וב 28/10/05
 (2הנהלה רחבה לאולם הספורט -כפי שפורסם נבחר לארי לנהל את אולם הספורט .המזכירות
מציעה למנות לידו הנהלה רחבה שתסייע לו לנהל את הפעילויות באולם  ,לקבוע מדיניות לגבי השימוש
בנכס הזה וכיו"ב .שמות החברים המוצעים  :טולי ) מרכז (  ,נאווה  ,גיורא  ,רוני ודודי.
 (3הצעה בעניין קרנות השתלמות -לפני שבועות מספר החליטה המזכירות לאחד את הצוותים
העוסקים בכ ל נ ובקרנות השתלמות .צוות כ ל נ מורחב זה התכנס לאחרונה וניסח הצעת החלטה .
נוסח ההצעה מצורף לדף מזכירות זה בדף נפרד שבו מרוכזים הנושאים שיגיעו  ,בסוף שבוע זה ,לקלפי.
נוסח ההצעה גם יוצג ויוסבר בשיחה הקרובה  ,ב , 9/11ועליו נצביע ,כאמור ,בסוף השבוע ב .11/11
 (4ענפי העזר – צורת התחשבנות חדשה -על שולחן המזכירות הונחה הצעה לצורת התחשבנות
חדשה של מקבלי השרותים מול נותני השרות  -ענפי העזר  ,ביד מרדכי .לאחר הצגתה התפתח דיון ער
במיוחד סביב ההצעה מה שמראה על החשיבות שמייחסים חברים לנושא הזה .בדיון הועלו הערות לגבי
שיטת ההתחשבנות המוצעת וכמו כן ניטען שההצעה לא מכסה תחומים אחרים הראויים לטיפול
ביחסים שבין נותני ומקבלי שרותי ענפי העזר .הערות המשתתפים בדיון נרשמו ולסיכום הוחלט לערוך
דיון נוסף בהצעה שתיקח ההערות שנשמעו בחשבון.
 (5ערעור על הארכת קדנציה בשנה אחת-סוזי מערערת על החלטת המזכירות להאריך בשנה אחת,
דרך הצבעה בקלפי ,את כהונתם של דודי ואורי כשם שנעשה הדבר לגבי יאיר ויוסי .סוזי אמרה במזכירות
שאיננה מתיחסת לתפקודי דודי ואורי אישית אלא שמפריע לה שבנוהל שלנו כתוב שבסוף הקדנציה יש
לגשת למכרז  ,עם מועמדים שונים וכו' ואילו המזכירות לא הולכת בדרך זו.כנגד,הובהר במזכירות,ששתי
הדרכים כשרות מבחינת הנוהל .אנו אישרנו שתי קדנציות ברצף  ,שהן  6שנים ס"ה והמזכירות מציעה

להאריך את תקופת הכהונה בשנה ל  4שנים ס"ה .בנוסף  ,היה כבר תקדים  ,עם המזכירים כאמור ,
שאושר ע"י הצבעה בקלפי .בדיון שהתפתח חזרו חברים על עמדות שהושמעו בדיון הקודם.
אחד הנימוקים המרכזיים המנחה את המזכירות בגישתה הוא הרצון להיכנס למהלך רציני של בדיקת מינוי
יו"ר לוו .הכלכלית .המזכירות מעונינת להתחיל במהלך זה עכשיו ויודעת שכניסה ל'מערכת בחירות' של
מ .קהילה ומ .משק יכולה להמשך תקופה ארוכה .בנוסף  ,עדיפה בעיני המזכירות כניסת יו"ר לוו .הכלכלית
למערכת שבה נמצאים בע"ת מנוסים המכירים את הבעיות .המזכירות גם אומרת בעמדתה שמי שגישת
המזכירות לא נראית לו פתוחה בפניו הדרך להתנגד לה דרך הצבעתו בקלפי.
לסיכום  ,אין המזכירות משנה את החלטתה להביא להארכת כהונתם של דודי ואורי בשנה אחת.
 (6פנייתו של שמואל מנה – שמואל הגיע למזכירות עם מחלוקות שלא הצליח ליישב עם מש"א
במשך תקופה ארוכה .מדובר בנושאים הקשורים במבנה השכר שלו ולטענתו העניין נגרר עוד מימיה של
יערה כמ .מש"א .בנושא אחר  ,שמואל פנה שיתאפשר לו לממש את השבתות שצבר בעבר )'שבתות
הבלון'( כדי שיוכל להרחיב את ביתו .לאחר שיחה עם שמואל וא"כ במסגרת פורום חברי המזכירות בלבד
החליטה המזכירות  (1 :תיעשה פנייה לתמיר שיזרז את הטיפול בנושאי מבנה השכר של שמואל ויעביר
להכרעת צוות מש"א ואם צריך המזכירות  ,סוגיות שאין לו עבורן פתרון (2 .המזכירות לא רואה דרך
לאשר לשמואל מימוש כספי של 'שבתות הבלון' לפני שמתקבלת החלטת קיבוץ מה ייעשה עם אותן
שבתות הרשומות על שם שאר החברים.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

התארגנות להקמת חמ"ל
אחת מפניותיה של וו .הבטחון שקמה לאחרונה היא הקמת חמ"ל ) חדר מלחמה ( ביד מרדכי.
השם קצת מבהיל אבל הכוונה – להקמת מוקד ניהול אירועים בשעת חירום.
לאחר בדיקת מצאי המחסנים אצלינו החליטה הוועדה לבקש למטרה זו את האגף הצפוני של המקלחת
הציבורית הישנה שמתחת למוזיאון.
נכון להיום משמש אגף זה בעיקר לאחסון רהיטי חברים,חדשים וישנים,

מי שרהיטים שלו נמצאים באגף הצפוני המוזכר מתבקש לפנותם בתוך שבועיים עד ה –
 19/11/05לאחר פינוי האגף עדיין יש עבודות הכנה בפנים ולפי מצב הענינים באיזור ראוי שפינוי הרהיטים
וא"כ הכנת החמ"ל לא יתעכבו .
השקאות בבית העלמין
בבית העלמין מורכבת מערכת ניהול השקייה אוטומטי .כיוון המערכת והטיפול בה וכמו כן
פתיחה וסגירת ברזי ההשקייה הכללית – באחריות עובדי הנוי.
לאחרונה מבחינים העובדים המגיעים לבית העלמין שמערכת פיקוח ההשקייה מטופלת,
ברזי ההשקייה הכללית נסגרים וכל זאת ללא ידיעתם .עובדי הנוי פונים בזה לציבור :
השאירו לנו את ניהול ההשקייה הכללית בבית העלמין

לסבים מרים וישראל ברוך
לכל המשפחה המורחבת

מזל טוב

להולדת ביתם של

גיא ונטע
בבארי

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

עם דף זה מחולק לתאי החברים גם דף הסבר לקראת ההצבעה בסוף השבוע

מועצה שיחה וקלפי
ביום ד' השבוע ה  , 9/11במסגרת דיוני מועצה ננסה לסיים את הדיון
על שדרוג המודל.
לאחר מכן  ,במסגרת שיחה נדון בסיכומי המועצה בענין השידרוג לקראת
הבאתם להכרעה בקלפי.
שלושה נושאים נוספים יובאו לדיון ביום ד' הקרוב במסגרת שיחה ומן
הראוי להציג כעת את הנוסחים המיועדים להגיע לקלפי.

הנושא הראשון הוא תיקון בסעיף )77ג( מתקנון הקיבוץ.
לפני כמה חודשים כבר אישרנו סעיף זה כאחד הסעיפים שתיקונם הכרחי
למהלך השיוך וכעת אנו מכניסים בו תיקון נוסף ע"פ דרישת התנועה.
בנוסח שאישרנו בעבר נאמר שחבר העוזב קיבוץ לאחר ששויכו לו דירה
ונחלה יחזיר את רכושו זה לקיבוץ ולא יקבל דמי עזיבה.
הנוסח החדש אומר שאם יהיה ערך דמי העזיבה המגיעים לחבר גבוה
מערך הדירה והנחלה ששויכו לו יקבל החבר את ההפרש.
הנוסח החדש בא כמובן להיטיב עם החבר .וזה הנוסח :
"דמי עזיבה ,בהתאם להחלטות התנועה ולכללים בדבר
זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ כפי שיהיו מעת לעת,
בניכוי או בקיזוז כל הסכומים אותם חייב היה החבר
להעביר לקיבוץ ,במהלך תקופת היותו חבר בקיבוץ,
בהתאם להוראות תקנון זה והחלטות רשויות הקיבוץ,
ולא העבירם בפועל לקיבוץ ,ו/או כל הכנסה עתידית של
החבר ,שמקורה בסכומים שלא הועברו כאמור ובמידה
והמקרקעין המוחזקים על ידי החבר העוזב הוחכרו לו או
שהוא זכאי שיוחכרו לו ,גם בניכוי שווי המקרקעין
כאמור ,שיקבע ע"י שמאי מוסמך מטעם הקיבוץ".

הנושא השני הוא תיקון בסעיף  118מתקנון הקיבוץ.
גם תיקון בסעיף זה אושר כבר בעבר .מדובר  ,למי שלא זוכר  ,בסעיף
הקובע את הרוב הדרוש להכנסת תיקונים בסעיפי תקנון הקיבוץ.
גם הנוסח שמציעה כעת המזכירות קיבל כבר את אישור התנועה.
ע"פ הנוסח החדש הזה מי שקובע את תוצאות ההצבעה הם החברים
שהשתתפו בה בפועל .זאת בניגוד למצב השורר כיום שבו יש למי שלא

משתתפים בהצבעה השפעה מכרעת על התוצאות .הנושא יוסבר ביתר
פירוט בשיחה .לפניכם הנוסח החדש המוצע :
"הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויים בתקנון
זה אם נתקבלה על כך החלטה ברוב של שלושה רבעים
מכלל המצביעים בעד ונגד ,ובלבד שהשתתפו בהצבעה
לפחות שני שלישים מחברי הקיבוץ ,או בהצבעה נדחית -
לפחות חצי מחברי הקיבוץ ,וכמו כן ניתנה הסכמת
התנועה ונמסרה על כך הודעה לניר שיתופי".

חשוב להזכיר ששינוי סעיפי התקנון ייתכן רק בהצבעה ברוב מיוחד
וכזכור בהצבעה כזאת רק למי שנמצא בחו"ל מתאפשר לשלוח יפוי-כוח.

כל שאר החברים חייבים להגיע בגופם לקלפי ולהצביע !!!

הנושא השלישי הוא הצעת צוות הכ.ל.נ .המורחב בעניין
קרנות ההשתלמות .
הנוסח המצורף עוסק בצבירות שונות של החברים והוא מדבר
בעד עצמו .גם נושא זה יעלה בשיחה הקרובה ויוסבר בה ביתר
הרחבה .בסוף השבוע נצביע על נוסח זה בקלפי.הנוסח לפניכם:
הצעת החלטה לאישור בקלפי
.1
.2

.3
.4

כל צבירות החברים בקרנות למיניהן )פנסיה,גמל,השתלמות,פיצויים(
שמקורן עבודות חברים הינן ,ע"פ תקנון הקיבוץ וע"פ החלטות יד
מרדכי ,רכושו של הקיבוץ.
קרנות השתלמות  ,גמל ופיצויים "בשלות" של עובדי חוץ ושל מורים
שסיימו עבודתם נפדות  ,והתמורה עוברת לקיבוץ.
חבר זכאי לקבל את האחוזים הנגזרים ע"פ מודל ההשתכרות התקף
מכספים שנצברו בקרנות אלה למן ינואר  ) 2003מועד ראשית
הפעלתו של ה'מודל המשולב'(  ,במועד העברתן לקיבוץ .כל סכום
שהוא תוצאה מסכומים שהופקדו לפני ינואר  2003עובר במלואו
לקיבוץ והחבר לא זכאי לכל חלק בו.
פדיון הקרנות מיועד לתוכנית הפנסיה של הקיבוץ ו/או למטרות
אחרות עליהן תחליט שיחת הקיבוץ.
כספי הקרנות שאינם מועברים לקיבוץ ,בניגוד להחלטות הקיבוץ
יירשמו כחוב של החבר לקיבוץ שדינו כדין כל חוב אחר.הקיבוץ
יפעל בכל דרך שימצא לנכון לקבלת הכספים המגיעים לו.

הערה  :ההצעה מדברת על העברת כספי קרנות ההשתלמות )וקרנות אחרות (
שברשות החברים לקיבוץ ברמה של כללי יסוד .פירוט יישומם של כללים אלה
ייקבע ע"י הצוות בהמשך ויפורסם לציבור.

