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בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות מה23/1/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג,גרשון אשחר,גיורא אתר,מוטי ברנדס,שמעון כורם,משה
סוקר ,ורד ענבר,יאיר שוורץ,יוסי שחר,דני שני.
נושאים בישיבה(1 :סעיפי התקנון להצבעה עם ההצבעה על ה'מודל'  (2צוות ערבויות
למימון בניה פרטית  (3מפגעי תחבורה  (4הערות לנוהל מזכירות  (5תקציב ותוכנית
ההשקעות בקהילה ל.2004-
(1סעיפי התקנון להצבעה עם ההצבעה על ה'מודל' -לאחר שסעיף  118ואיתו  3סעיפי
תקנון לא עברו בהצבעה הראשונה ערערה המזכירות על התוצאות אבל הגישה להצבעה
חוזרת את סעיף  118בלבד .עתה מחליטה המזכירות לצרף להצבעה על ה'מודל' גם את
סעיף 99א' ) הקמת מועצה (  ,סעיף  ) 101בחירת בעלי תפקידים למזכירות ( וסעיף 102
) הארכת כהונת המזכירות ל 3-שנים (.לקראת ההצבעה תפורסמנה תזכורות לגבי כל
סעיף וסעיף .אישור :פירסום14+
 (2צוות ערבויות למימון בניה פרטית )צוות ערבויות( -לצוות נבחרו החברים/ות הבאים:
דודי ע ,מוטי ב ,דני ש,שמעון כ,רותי ר ,והדס א .בינתיים הוגשו כבר השגות לנוהל
הערבויות .החברים שיש להם הערות והצעות מתבקשים להגישן בהקדם כדי לזרז את
התהליך .אישור:פירסום14+
 (3מפגעי תחבורה -לפני כשבועיים פורסמו ב'דף מזכירות' סיכומי  2003בנושא תאונות
רכב המוגדרות ' .'total lossהשבוע התארחו במזכירות דובי ומשה ה .במסגרת דיון
בהצעה להתמודדות עם התמונה הקשה המצטיירת מסיכומי  .2003הדיון לא הסתיים
וההצעה תחזור למזכירות בישיבה קרובה.
כמה מהדעות שעלו בשיחת המזכירות :
...מצטיירת תמונה קשה של סיכון חיים ונזק רב לרכוש הקיבוץ.אי-אפשר שלא להגיב.
...ההצעה המובאת כאן אין בה די כח מרתיע .אם חו"ח היה קורה אסון היינו מבינים
כולנו את נחיצות ההרתעה ואם צריך גם את הענישה.
...ההצעה מדברת על השתתפות עצמית בעלות הנזק ועל מגבלת גיל .יש אמצעי הרתעה
נוספים וביניהם השעייה והתיחסות חמורה יותר גם למהירות הנהיגה.
...ההצעה לא מבדילה מספיק ,בבואה להרתיע ,בין חבר קיבוץ החי מתקציבו לבין עצמאי-
כלכלית המקבל משכורת או לבין שכיר העובד באחד ממפעלינו.
כאמור נדרשת הרחבה ויתר פירוט להצעה לפני פירסומה לציבור.
 (4הערות לנוהל מזכירות -לפני מספר שבועות חילקנו לכל דורש את נוסח נוהל עבודת
ובחירת המזכירות .קיבלנו מספר הערות ולדיון מסכם בעניין הוזמנו לישיבה אילון
וישראל שהביאו את הערותיהם .ההצעות שאומצו ע"י המזכירות שולבו בנוסח הסופי
והוא יונח בכמה עותקים בחדר הדואר וינתן לכל דורש .אישור:פירסום14+
 (5תקציב ותוכנית ההשקעות בקהילה ל -2004-דודי הציגה כמה שינויים שחלו בתקציב

בעקבות העבודה על תקציב המשק וכמו כן הציגה והמזכירות אישרה את תוכנית
השקעות .התוכניות שאושרו תוצגנה עם תוכנית המשק בשיחת קיבוץ הקרובה.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''עד כאן מישיבת המזכירות

תאריכים לפעולות שונות
 – 26/1/04 -000יום ב' –  – 20:30שיחת קיבוץ
על הפרק  .1 :תקציבי הקהילה והמשק ל2004-
 .2קבלה לחברות – מיכל ואמיר
 .3מחיר חדש לק"מ לחבר
 .4ערעור על החלטת המזכירות לקבל את המלצת הצוות לניהול
מרכז הבריאות
 – 30/1/04 -000יום ו' ושבת – הצבעות בקלפי על הנושאים שעולים בשיחה
 - 2/2/04 -000יום ב' – שיחת קיבוץ
על הפרק  :אישור המודל המשולב
 – 6/7/8 - 2 -04 -000הצבעה לאישור ה'מודל'.

כל זאת בהנחה שלא יחולו שינויים !!
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