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"עלית"  (4המועצות האזוריות.

.1

וועדות – נוהל כללי

בשבוע שעבר סמכה המזכירות את ידיה על נוהל כללי לבחירת וועדות וכעת ,במסגרת נוהל
דיון חוזר – קיבלה המזכירות כמה הצעות לשינויים בנוהל זה.
להלן התקנון בנוסחו הסופי:

וועדות – נוהל כללי
א .מבוא
 .1הנוהל איננו כולל את בחירת המזכירות ,הוועדה הכלכלית ,וו .ביקורת ווו .שיחה
וקלפי .לכל אחת מהוועדות האלה קיים נוהל בחירה משלהן.
 .2הרכב הוועדות ,סמכויותיהן ,תחומי עיסוקיהן ,נוהלי עבודתן ופעילותן בהתאם
לאלה – באחריות המזכירות וכפוף לפרסום ואישור בנהלים המקובלים ביד
מרדכי.
 .3חברות בוועדה איננה מתומחרת.

ב .עבודת הוועדה
.1הוועדה תקבע את נוהלי עבודתה ותיתן להם פרסום.
.2לוועדה תהיה סמכות להחליט החלטות במסגרת תחומי אחריותה .היא תהיה
רשאית לקבוע איזו החלטה תעבור לגוף מקבל החלטות נוסף ואיזו תעבור לנוהל
פרסום ואישור כמקובל.
 .3החלטות הוועדה מתקבלות בהרמת ידיים וברוב רגיל.
 .4לוועדה סמכות להקים וועדת משנה הכפופות לה .יש למסור הודעה לציבור על
הקמתן ועל שמות חבריהן.
.5הוועדה תדווח לציבור מעת לעת על פעילותה בפרסומים שיהיו נגישים לכל חבר.

ג .הרכב הוועדה
 .1כל וועדה תאויש בהתאם לאופי תפקידיה .חלק מהחברים נבחרי ציבור וחלקם –
בתוקף תפקידם.
 .2מועמדים יוכלו להשתלב בוועדות בכפוף לסעיף א.2-
 .3המזכירות תחליט לאיזה וועדות יוכלו להצטרף תושבים והיא תציע למועצה
נוהל לבחירתם.

ד .נוהל בחירת הוועדה
 .1וועדת מינויים תפרסם כניסה לנוהל בחירת חברי הוועדה וחברים יוכלו להציע
עצמם וחברים אחרים.
 .2וו .מינויים תציע מועמדים מטעמה.

 .3וו .מינויים תפרסם את הרכב הוועדה והוא יאושר בתוך  14יום ממועד פרסומו
אם לא יוגש ערעור .יוגש ערעור ווו .מינויים לא מגיעה להרכב מוסכם ,היא תביא
את קביעת הרכב הוועדה להכרעה בקלפי.
 .4במקרה ויש יותר מועמדים מהנדרש ווו .מינויים לא מגיעה להרכב מוסכם ,היא
תביא את קביעת הרכב הוועדה להכרעה בקלפי.
 .5ניתן לערער על הרכב הוועדה בפני המזכירות.

ה .משך כהונת הוועדה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הוועדה תכהן  3שנים .אחרי  3שנים – אשרור השמות בנוהל פרסום ואישור.
כל עוד לא נבחרה וועדה חדשה ,תמשיך הוועדה היוצאת למלא תפקידיה גם
מעבר לשלוש שנים.
ניתן להפסיק פעילותה של וועדה לאחר דיון במזכירות ואישור הגוף שבחר
אותה.
באחריות המזכירות להביא לבחירת וועדה חדשה במקום וועדה שחדלה לפעול
ע"פ מחויבותה.
חבר בודד שיצטרף לוועדה באמצע הקדנציה יכהן בוועדה רק עד סוף הקדנציה.
יכול חבר להציג את מועמדותו ולהיבחר לקדנציות נוספות ברציפות.

לאישור עם הנוהל המוצע :נוהל זה בא להחליף את נוהל כללי לבחירת וועדות
הקיים ,פריימריז פתוחים – נוהל בחירה הקיים וסעיפים  1 – 6בנוהל קבלת
החלטות הקיים.
נוסח זה יאושר אם לא יוגש ערעור בעניינו בתוך  14יום.
הערה :נושא מרכזי שעלה בדברי החברים בדיון סביב התקנון היה חלוקת הסמכויות בין הוו.
הכלכלית והמזכירות .ע"פ תקנות האגודה ,המזכירות היא מקור הסמכות של הוועדות בקבוץ.
לעומת זה ע"פ תרשים המבנה הארגוני עליו החלטנו בנובמבר  – 2001שוות סמכויות שתי
הוועדות החשובות האלה משום ששתיהן יונקות אותן מאותו גוף – המועצה החברתית כלכלית.
נראה שלעניין נגוד לכאורה זה ,נצטרך להזדקק בעתיד.

.2

חוב קבוץ זיקים

נושא זה וההחלטה שהתקבלה יפורסמו בשבוע הבא.

.3

השימושים בכספי "עלית"

בהשתתפות חברים מהוועדה הכלכלית :ערן שט ,אריק ה ,ישראל מ ,אברי ד.
מוטי הציג את נתוני היסוד לדיון:
א .מתוך  7.5מליון  ₪כספי "עלית" הועברו  5מליון לפיקדונות במטרה לצמצם החוב שלנו
בשעה"נ הנושא ריבית גבוהה.
ב 2.5 .מליון הנותרים הושארו בפיקדון ומחכים להחלטת הקבוץ מה ייעשה בהם.
ג .החלטת צוות שכלל חברים מוועדת הפנסיה וחברים נוספים ,מציעה לקבוע כבר היום
שמליון  ₪מתוך ה 2.5 -מליון יסומנו כבר כעת כמיועדים לכניסה לקופות הפנסיה שלנו,
אבל יוצאו מהפיקדון ויועברו לקופות אלה רק לקראת סוף השנה ,משיקולים כספיים
מקצועיים.
ד .לידיעת החברים ,עם ההפקדות הנוכחיות יצטברו ,עד סוף  ,2003כספים בקופות הפנסיה
שיאפשרו קצבה של  ₪ 900 – 1000לחבר לחודש לעת זקנה.
ה .בנוסף ,מצויים כספים נוספים בפיקדונות ,המיועדים לביטחון סוציאלי לחברים.
על רקע נתונים אלה התקיים דיון שמפאת קוצר היריעה מעט ממנו אוכל להעביר כאן ובו עלו
בין השאר הדעות הבאות:

•
•
•
•

לא צריך להפקיד עכשיו את הכסף בפיקדונות פנסיה ,משום שיש מקומות שיתנו
תשואה גבוהה יותר .רצוי עכשיו לקבוע לפחות את ייעוד הכסף המיועד לפנסיה.
כספים המתקבלים ממכירת נכסים של הקבוץ ,צריכים לשמש לביטחון סוציאלי של
החברים.
כספים כאלה ,המתקבלים ממכירת נכסי הקבוץ ,צריכים דווקא לייצר מקור הכנסה
חלופי ע"י השקעות במגזר העסקי.
צריך פעם לערוך דיון כולל במצבנו ,לקבוע סדר עדיפויות ועל פי זה להשקיע.

בסופו של דבר התקבלה ההחלטה הבאה שתוצג בשיחה לקראת הצבעה
בקלפי:
 2.5מליון  ₪מכספי "עלית" מיועדים כך1 :
.1
מליון לקופות הפנסיה של חברי יד מרדכי ו-
 1.5מליון  ₪לביטחון הקהילה.
כל הכסף – אותם  2.5מליון ש"ח יישאר
.2
בפיקדון אליו הוכנס ע"פ שיקול מקצועי.
לקראת סוף  2003במועד שייקבע ע"פ שיקול
.3
דעת מקצועי יועברו ,מתוך הסכום הזה1 ,
מליון  ₪לקופות הפנסיה.
לקראת סוף  ,2003במסגרת דיונים במזכירות
.4
ובוועדה הכלכלית ,יוחלט על השימוש המדויק
שייעשה ב 1.5 -מליון השקלים שיועדו לטובת
בטחון הקהילה .החלטה זו תובא אז להצבעה.
ההצעה תעבור אישור שיחת הקבוץ.

.4

המועצות האזוריות

אברי ד .דווח על טיפול שנעשה בעניין ארגון מחדש של המועצות האזוריות עליו הוחלט
בממשלה .ע"פ החלטת הממשלה יאוחדו ,במסגרת הסדר ארצי ,המועצות האזוריות של אשקלון
ושל באר טוביה .במועצה שלנו בודקים הצעות נוספות כמו חיבור למועצת שעה"נ ואפשרות
חיבור לעירית אשקלון .הממשלה מבקשת להעביר הליך חקיקה מזורז של מספר שבועות למרות
ההתנגדויות הרבות להצעה הבאות מכל רחבי הארץ .פניית המועצות האזוריות לבג"ץ לעיכוב
התהליך ,לא עזרה והבג"ץ לא יתערב בעניין זה.
בנושא זה רב הנעלם על הידוע ומעורבים בו כוחות ברמה האזורית והלאומית שהם חזקים
מאתנו.
בשלב זה ,אומרת ההחלטה שנפלה במועצה האזורית שלנו ,שאנו מעדיפים להשאר במעמדנו
הקיים – כלומר – מועצה נפרדת .לא ברור כלל שהדבר אפשרי .מעקב אחרי מה שקורה בנושא
זה ,דיונים ,החלטות ודווח לציבור ,צפויים בהמשך.
עד כאן מישיבת המזכירות▄
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הביא לדפוס :יוסי שחר.

