קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 786
21/10/02
)(+
על הפרק:
דו"ח מישיבת המזכירות.

דו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.18/10/02 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,גרשון ,גיורא ,מוטי ב).גזבר( ,משה ס ,ורד ע).מ.קהילה( ,שלוית ק ,יאיר
ש).מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
הודעות:
.I
א .מיכה כ חזר בו מרצונו להשתתף כחבר במזכירות .אחריו בתור נבחרי הפריימריס מלפני
שנתיים הוא מוסא ב"ס .מוסא עדיין לא החליט אם הוא מעוניין .המזכירות לכן ,נפגשת כבר שתי
ישיבות בהרכב חסר ונעשים מהלכים להשלמתו.
ב .המזכירות שמעה )בסיפוק( על הורדת שכר הבכירים במגזר המשקי ב 5% -שנעשתה ע"י אורי ק
מרכז המשק האחראי על המגזר.
 IIערעורים על סעיפי הבריאות בתכנית ההתאמות
סוזי ומיקי הביאו בפני המזכירות את ערעוריהם .הטיעונים לעירעורים:
• יש החלטה שלא פוגעים בסעיפי הבריאות .ע"פ תכנית ההבראה ב"שקמה" עשינו אמנם
הפרטה חלקית בחינוך ,אבל גם קבלנו פיצוי מה על ההוצאות שעל המשפחות להוציא על
חינוך ילדיהם .בבריאות לא נקבל פיצוי .יש סכנה שנפגע תחילה בדברים הקטנים ,במה
שקשור לבריאות ואחר כך בדברים כואבים יותר.
• הציבור הוטעה ,בהצבעה האחרונה ,לחשוב שמדובר בנוהל ערעור ולא בהצבעה חדשה
ולכן כל סעיפי הבריאות שלא עברו במספר מצביעים את מספר המצביעים שהתנגדו להצעת
המזכירות במתכונת הקודמת – לא תקפים.
במזכירות עלו טיעונים כנגד הערעורים:
• היה צריך לשכנע את סוזי ומיקי שיוותרו על הערעורים ולא יגיעו אתם לישיבה .בעוד
שבועות אחדים מתחילה עבודה קשה על הכנת תקציבי  2003ואיזה טעם יש עכשיו ,בסוף
אוקטובר ,להתעסק עם תכנית .2002
• בגלל מה שנאמר בשיחת הקבוץ ,שלפני הקלפי ,הגישה המזכירות את הצעתה במתכונת
מחודשת ומפורקת לסעיפים .אפשר לפרש במקרה זה את הנוהל לכאן ולכאן ,אבל מן הראוי
לציין ,שהמזכירות בדקה ,גם עם חברים מחוץ למזכירות וקבלה אישור לפרשנותה ,שמדובר
בהצעה חדשה.
• אפשר להיצמד להחלטה שלא פוגעים בבריאות ,אבל אז צריך להציע במה כן לפגוע .אין
לנו אפשרויות בלתי מוגבלות וכבר עלו אלטרנטיבות בעייתיות לא פחות ,כמו פגיעה בתקציב
אישי או בהפקדות לפנסיה.
החלטה .1 :יערכו שיחות עם המערערים במטרה שיותרו על הערעור.
 .2במקרה והצעות הבריאות יפלו ,להביא בפני הקבוץ הצעת קצוץ אלטרנטיבית.
עם סגירת הגיליון – השיחה עם סוזי לא שינתה את דעתה והיא מבקשת שערעורה יגיע לשיחת
הקבוץ .בשל כך תוקדם השיחה ל ,21/10 -להערב.

יום ב'  21.30בח"א :שיחת קבוץ .על הפרק:

•
•
•

ערעורים על סעיפי הבריאות
שקיפות תמחור המשרות

לקראת הבחירות לראשות המועצה האזורית

.IIIהמשך הדיון בפנייתה של משפ .רגב
למי שזוכר – הושהתה ההחלטה בעניין פנייתה של משפ .רגב לתוספת בנייה במימון פרטי .צוות
משימה ,הביא הפעם לפני המזכירות את הצעתו לסכום הדיון .לאחר דיון ,שעקרו נערך בשבוע
שעבר והפעם עסק ,בחלקו הגדול ,בנוסח ההצעה הכתובה – אשרה המזכירות את ההצעה.
חריגות מתקציב בנייה להרחבות שכון
משתתפים :דני ,דודי ,מוטי.
הנושא :פניית משפ .רגב להרחבה נוספת של  6מטר  +שנויים בדירה
סוכם .1 :מאשרים את פניית המשפחה.
 .2האשור כפוף לתנאים הבאים:

•
•

הגשת תמחיר של החריגה מהתכנית הסטנדרטית – באחריות שאול וו .והמשפחה.
הפקדת כסף )לפני תחילת הבצוע של הבנייה( בחשבונם בתקציב אישי לכסוי היתרה

השלילית שתיווצר )אם תיווצר(.

למען להסיר ספק – אם יתברר מהתימחור ובדיקת

יתרתם הנוכחית כי אינם עתידים להיכנס ליתרת חובה – האמור בסעיף זה מבוטל.
היבטים אחרים ונוספים הקשורים בבנייה פרטית ועדיין לא עלו לדיון – יוחלו גם על מקרה
זה אם וכאשר ייכנסו לתוקף בדיונים עתידיים.
רשם :מוטי ב.
.IVחיוב על יבילים )אגב יביל = מבנה הניתן להובלה(.
שוב המשך דיון משבוע שעבר .אז הציעה המזכירות ש" -משפחה שהסיבה בעבורה קבלה מהקבוץ
יביל פג תוקפה והיא רוצה להשאירו אצלה – תחוייב בעלותו" .מאז מועד הפרסום פנו אל
המזכירים מספר חברים שהעלו היבטים להצעה זו שלא קבלו התייחסות בהצעת המזכירות .בדיון
לא ארוך שהתפתח הועלו היבטים בעייתיים נוספים – חלקם מהעבר וחלקם נוגעים לתוספות
ייחודיות שאינן יבילים.
המזכירות החליטה לפנות בבקשה אל הצוות לבנייה פרטית שיעלה על שולחנו גם את העניין הזה
ויציע לקבוץ קריטריונים להחלטה .עד אז יעוכב נושא החיוב על היבילים או העברתם מדירה
לדירה.
.Vהמועצה החב-כל )חברתית-כלכלית(
דיון המשך לדיון שהחל ב .9/8/02 -גם הפעם עבדה המזכירות בשיטה של מעבר מסעיף לסעיף ולא
הספיקה לעבור על כולם .החלטה מסכמת בעניין המועצה נדחתה איפה שנית.
.VIבחירות לראשות המועצה האזורית
יאיר ש .הציג את הנושא :החלטת הפורום השיתופי )או בשמו האחר :הפורום הקיבוצי( לתמוך
בשלמה שטרית לראשות המועצה .יאיר הציג את הנימוקים ואת הפעילות המתבקשת לקראת
הבחירות .פרטים ימסרו בשיחה ודפי הסבר יחולקו גם בתאי הדואר .יבחר צוות
התארגנות הקבוץ לקראת הבחירות.

–

שינהל

הודעה :לשישון יש כתובת  emailבאינטרנט .חומרים שיגיעו דרך כתובת זו יחסכו עבודת

הדפסה ויקלו על עריכתם .הכתובתshishon@yadmor.org.il :
מועד אחרון לקבלת החומר – יום ה' בצהרים שלפני ההוצאה לאור.
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