קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 785
14/10/02
על הפרק:
דו"ח מישיבת המזכירות.

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.11/10/02 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,גרשון ,גיורא ,מוטי ב).גזבר( ,שמעון כ ,משה ס ,ורד ע).מ.קהילה( ,שלוית ק,
יאיר ש).מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
 2צוותי משימה הובאו לאישור המזכירות:
.I
א .צוות שיביא הצעה לסיום נושאי ההפרטה ולארגון מחדש של נושא הרכב .הצוות :שמעון,
גיורא ,דני ,יאיר )מגמה לצרף חבר נוסף(.
ב .צוות שיביא הצעה חדשה בנושא השתלמות בנים .חברים בצוות :משה ,גרשון ,יגאל ,יוסי
)מגמה להוסיף חבר נוסף(.
הצוותים ,המוסכמים ,יגישו עבודתם לקראת סוף שנה זו.
בניה במימון פרטי .אורח :אשר ר.
.II
אשר הביא את פניית המשפחה להוסיף על חשבונם תוספת בנייה ,מעבר למה שמתקצב הקבוץ.
הפנייה הובאה לפני צוות הבינוי והתכנון ,כחלק מההתארגנות לקראת בנית התוספת לשכבה של
משפ .רגב .מהצוות נמסר שבעבר היו כבר חריגות קטנות אולם ,כיוון שמדובר הפעם בחריגה של
 5 – 6מ' ,החליט הצוות ,למרות שתמך בפנייה ,להעביר לאישור המזכירות.
בדיון שהתפתח עלו ,בין השאר ,העניינים הבאים:
• המזכירות הקימה כבר צוות לבניה פרטית .צריך לדחות את הפנייה ולבקש מהצוות שיזרז
את מהלך עבודתו .משתרשת אצלנו השיטה של הקדמת קביעת עובדות להחלטות .המזכירות
מובלת באף ועל כן הדיונים הופכים למיותרים .איזה טעם יהיה לפעילותו של הצוות לבניה
פרטית אם אנו מאשרים את הפנייה הזאת?
• את הבנייה הפרטית צריך להכניס לקבוץ בצורה מסודרת ,אבל צרכי החיים לא יחכו עד
שהצוות לבנייה פרטית יסיים את עבודתו .צריך להתייחס לפניית המשפחה נטו ,לתת שקיפות
לדיונים ,להביא את הנושא לקבוץ שיחליט עליו בקלפי.
• חסרים לנו קריטריונים ומנגנוני פקוח ,שאותם אמור הצוות לבנייה פרטית לספק .נושאים
כמו התאמת הזכאויות שאנו מקבלים להרחבת מסגרת הדירה ,אמות המקורות הכספיים של
כל משפחה הפונה להרחבה ונושאים אחרים שיכולים לצוץ לא נבדקו.

החלטה :השהיית ההחלטה בשבוע .הקמת צוות שיבדוק ויציע מנגנוני פקוח
במקרה של אישור בנייה במימון פרטי .בצוות :דני ,דודי ,מוטי.
 .IIIפינוי יבילים שסיימו את תפקידם.

שוב נושא המתקשר לבנייה במימון פרטי:
האם לעקור את היבילים או לאפשר למשפחות לרכשם בדיעבד? הנושא מתקשר לתוספת חדר
למשפחת שחר ,שאושרה בתכנית ההשקעות .האם לצרף לביתה יביל חדש או להעביר יביל
ש"סיים את שרותו"? נושאים בדיון:
• המתכונת חוזרת על עצמה :אנו לא מסוגלים לקיים החלטות .גם הסעיף הזה מוכיח שאין
שום משמעות לדיון על הבנייה הפרטית.
• הצוות הוקם )לדעת הדובר( מתוך כוונה לאשר את הבנייה הפרטית .חסרים לנו נהלים.
אפשר לחייב היום משפחה ,המעונינת בהשארת היביל אצלה ולהביא למשפ .שחר יביל חדש.

החלטה .1 :משפחה שהסיבה בעבורה קיבלה מהקבוץ יביל פג תוקפה והיא רוצה
להשאיר אותו אצלה – תחוייב בעלותו.
 .2משפ .שחר תקבל יביל חדש.
 .IVהצעה לסדר בהנה"ח.
מאירי הביא בפני המזכירות הצעה – הערכות חדשה בהנה"ח :מי שאינו חבר או מועמד ,לא ינהל
את חשבונותיו דרך התקציב האישי .על ההצעה – בסוף דף מזכירות זה.

.V

אשרור החתימה על ההסכם עם "עלית".

לאחר דיון לא פשוט אישרה הוועדה הכלכלית למורשי החתימה שלנו ,לחתום על ההסכם עם
"עלית" .מסמכי ההסכם הובאו גם לפני המזכירות שהיא ,ע"פ החוק הגוף המנהל את הקבוץ .אברי
ד .הציג את הנושאים השונים שעליהם נערכו דיונים בשבועות האחרונים ,מאז אישרה שיחת
הקבוץ את ההליכה להסכם .לאחר מערכת של שאלות ותשובות ,אישרה גם המזכירות חתימה על
ההסכמים 8 .חברים תמכו 1 ,התנגד ו 1 -נמנע.
)סעיף זה נוהל ע"י מוטי שהוא מורשה חתימה מטעם הקבוץ(.

טעות :בשישון האחרון נשמט בטעות שמה של הוועדה שעסקה בהחלפת המא"ז ביד
מרדכי .הדיון ,כמובן ,נערך במסגרת וועדת הביטחון.

ברי רשות – התחשבנות מול הנה"ח
ע"פ הצעת הנה"ח ,שעברה בדיקת מזכירות ,ברי רשות לא ינהלו יותר חשבונות
בתקציב אישי) .ברי רשות ,הכוונה למתגוררים בקיבוץ ואשר אינם חברים או מועמדים(.
התחשבנות מול ברי רשות תתבצע בהנה"ח באמצעות כרטיס הנהלת חשבונות.
יתרות החובה שלהן ישאו ריבית בגובה הפריים שתחויב על אי תשלום במועד
)אי תשלום לאחר חודש שוטף מיום החיוב (.
האחריות על ניהול ההתחשבנות מול ברי הרשות ,הפקת כרטיסים ,יתרות ודיווחים
מוטלת על על הנה"ח ,כאשר האחריות הכוללת ,כולל טיפול בגבייה מוטלת על יגאל מורן.
בעיות מיוחדות וחריגות בגבייה יועברו לטיפול דודי מנהלת קהילה ,מוטי גזבר ומאירי חשב.
מטרת שינוי זה להביא להפחתת הפעילות והחיובים הנעשים דרך תקציב אישי
ובכך להקטין את נפח אחזקת אדם וכן את תהליך הגבייה מהתושבים וברי הרשות .
המשמעות המעשית של תהליך זה היא שכל ברי הרשות למיניהם :תושבים ,בני משק
שעברו לעצמאות כלכלית וכו' עוברים להתחשבנות מול הנה"ח )שולי ,טובה ( ומפסיקים
לקבל שירותים מתקציב אישי ) זהבה ( .
הווה אומר ,שעליהם להחזיר כרטיסי אשראי של הקיבוץ ,לא יוכלו להשתמש בקופת בית,
ישלמו הוצאות שכירות  ,רכב לא כמו החברים וכו'
מאירי.
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הביא לדפוס :יוסי שחר

