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בדף הפעם & :מישיבת המזכירות & לקראת השיחה וההצבעות

)(+

 .דו"ח מישיבת המזכירות מה21/11/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א,גרשון א,גיורא א ,ורד ע ,.יוסי ש ,יאיר ש ,.דני ש,.שמעון כ.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2סעיפי התקנון להצבעה  (3קבלה
לחברות  (4חלוקה לשטחי מגורים  (5כספים שלא נכנסים  (6שקיפות ספר המשרות
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב14/11/0322-
 (2סעיפי התקנון להצבעה -בעקבות הפגישה עם עו"ד כרמית דורון בשבוע שעבר
ולאחר דיון בוועדה הכלכלית החליטה המזכירות לדחות לעת עתה הצבעה על סעיף
 .45בסעיף  101הוכנסו שינויים והנוסח המלא חולק לתאי החברים.
(3קבלה לחברות -אביב טל נפגש עם חברי המזכירות לשיחה בעקבות בקשתו
להתקבל לחברות ביד מרדכי .המזכירות ממליצה לקיבוץ לקבל את אביב כחבר.
גילי דגני נפגשה עם חברי המזכירות בעקבות בקשתה להתקבל לחברות.
המזכירות ממליצה לקיבוץ לקבל את גילי כחברה.
 (4חלוקה לשטחי מגורים -שוקי,שהתארח בדיון הביא בפני המזכירות את הצעת
הצוות שעסק בעניין על פיה תימסר העבודה למשרד א.ב.תכנון שיגיש לקיבוץ
תוכנית לחלוקת אזורי המגורים בקיבוץ לשטחי מגורים .על בסיס חלוקה זו יקבל
כל חבר/משפחה שתיים שלוש אפשרויות להרחבת דירתו כבר עכשיו וכן תשמש
התוכנית בסיס לחלוקה עתידית לנחלאות .כמה נושאים שעלו בדיון שהתפתח:
*( אי אפשר להשקיע היום בסביבות  20אש"ח כשאנו מקצצים תקציבים.
*( אם לא ניתן לחברים את האפשרות החוקית הזאת מיד תופענה פריצות גדר.
*( הבניה הפרטית משתלבת בכוון הכללי שלנו ולא צריך לעצור אותה .בכל מקרה
הכסף יילקח מתכנית .2004
*( צריך להבהיר לחברים שעדיין לא מדובר בחלוקה לנחלאות ובשיוך דירות אלא
בחלוקה ראשונית שתהיה כלי עזר למתכננים בעתיד ומסלול לבניה פרטית עכשיו.
החלטת המזכירות :המזכירות מאשרת הצעת הצוות להתקשרות עם א.ב.תכנון
שיגיש לקיבוץ הצעה לחלוקת איזורי המגורים לשטחי מגורים .באחריות המזכיר
לפרסם שמות חברי הצוות שיטפל בנושא זה .
 (5כספים שלא נכנסים -אורח בדיון אהוד .אהוד הביא לישיבת המזכירות הצעה
המטפלת בכספים שלא נכנסו בעבר .על פי גישתו יש לטפל בנושאי עבר לפני
שקובעים נוהל לעתיד ומדובר בקרנות ההשתלמות ובתגמולים למיניהם .רו"ח
חיצוני יביא בפני מוסדות הקיבוץ תמונה אמיתית של כספים שלא נכנסו בשנים
האחרונות ואז תתקבל החלטה אם לקחת מאלה שלא נתנו או לפצות את אלה
שנתנו .הצעתו של אהוד תאלץ את המזכירות לקבל קודם כל החלטה במה דנים
משום שעל שולחן המזכירות מונחת ,זה למעלה משבועיים הצעה הדנה בנוהל
עתידי ולא בטיפול בבעיות עבר .המזכירות תמשיך לטפל בנושא זה בישיבה קרובה.

 (6שקיפות ספר המשרות -אורחים בדיון עודד ב ,דליה ט ,וגבי ק ,חברי "צוות
השקיפות" .חברי הוועדה הביאו לישיבה הצעה אליה הגיעו,על פי עדותם,לאחר
תקופה ארוכה של התלבטויות .לחברי המזכירות היו השגות רבות על התכנית
והדיון נסב על סמכויות הוועדה ,על הגדרת המנדט שקיבלה,על מרכיבים בתוכנית
שאינם שייכים לנושא ,על "וועדה ללא שיניים" ועוד כהנה נושאים .בשיחה התברר
שהגדרת תפקיד הוועדה שהתקבלה בעבר ללא ערעור מקבלת היום שפע של
פרשנויות שחלקן מנוגדות .הדיון הסתיים ללא החלטה והמזכירות תשוב לעסוק
בנושא בישיבה קרובה.
) בינתיים הועברה כבר לצוות הצעה לטיפול בנושא השקיפות מכיוון אחר(.
עד הנה מישיבת מזכירות .סעיפי התקנון העומדים להצבעה והמועמדים לקבלה לחברות יוצגו
בשיחה.שאר הנושאים יקבלו תוקף לאחר  14יום ללא ערעור.

תזכורת :הערב,יום ב' בשיחת הקיבוץ-שני נושאים עיקריים:
 .1קבלה לחברות -הצגת מועמדותם של גילי ואביב
 .2סעיפי תקנון הקיבוץ העומדים להצבעה בסוף שבוע זה.
כדאי להזכיר בכמה מילים את המיוחד בהצבעה של סוף השבוע:
&(לקבלת חבר נחוץ רוב של  2/3מכלל המצביעים ללא ספירת נמנעים.
 75%מכלל
&(להעברת תיקון בסעיף בתקנון דרוש רוב של 75%
בעלי זכות הבחירה ביד מרדכי והיום זה למעלה מ200-
חברים !!!
כלומר  ,יש צורך בהשתתפות של מירב החברים בהצבעה כדי להעביר תיקון.
דבר נוסף שצריך ליזכור-בהצבעה על סעיפי התקנון אין שימוש בנוהל ייפוי-
כוח אלא לבן/ת זוג או למי שנמצא בחו"ל.כך החליטה שיחת הקיבוץ וכך
אומר החוק.
ודבר אחרון-למי שנמצא בחופש -שמורה זכות ההצבעה.
ההצבעה בסוף השבוע,בעיקר ההצבעה על סעיף
 ,118היא חשובה ביותר .אסור לפספס אותה !!!
המזכירים

