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משיחת הקיבוץ שנערכה ב – 26/1/04
נכחו בשיחה – עד  30חברים  ,הנחה – דני ש ,צלם ושידר – יואל ש.
נושא מרכזי בשיחה  :תקציבי הקהילה והמשק ל –  . 2004הדיון בהצעתו של ישראל למחיר
חדש לק"מ לחבר נדחה ע"י הצבעה בשיחה .נושאים שהוצגו במודעה – קבלה לחברות של מיכל
ואמיר ועניין ניהול מרכז הבריאות לא נידונו מקוצר זמן ויועלו בשיחה הקרובה .השיחה שודרה
בערוץ הקיבוץ.

דו"ח מישיבת המזכירות מה30/1/04 -
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 :אישור פרוטוקולים  (2עניני נוהל לקראת השיחה הקרובה  (3נוסח
סופי של נוהל הוועדה הכלכלית
(1אישור פרוטוקולים-המזכירות אישרה את הפרוטוקולים מישיבותיהב 16/1/04-וב23/1/04-
וכמו כן את הפרוטוקולים מישיבות הוועדה הכלכלית מה 18/12/03 -וה .14/1/04 -אישור
הפרוטוקולים מישיבות הוועדה הכלכלית בא כתוצאה מפנייתו של רשם האגודות.במזכירות
נערך דיון קצר סביב אישור זה ובמרכזו מידת האחריות שיש לחברי המזכירות על
פרוטוקולים של ישיבות בהן לא היו נוכחים .הנושא יילמד עם הזמן.
 (2עניני נוהל לקראת השיחה הקרובה -המזכירות חזרה ודנה בשני עניני נוהל:
א -בהצעה להציג את שתי המועמדות לתפקיד ניהול מ .הבריאות ואת המלצת הצוות בפני
השיחה ולהכריע בהצבעה בקלפי .המזכירות דנה בנושא ולא שינתה את דעתה,שפורסמה
בשבוע שעבר,ש"אין כוונה להפוך את השיחה לוועדת בחירה".הנושא יוצג לכן כפי שהוצג
לקראת השיחה הקודמת – כערעור על החלטת המזכירות לקבל את המלצת הצוות.
אם יתקבל הערעור-תידחה המלצת הצוות,מועמדותה של אילה תוסר ונצטרך להיכנס
להליך בחירה מחודש.
אם יידחה הערעור – תאושר מועמדותה של אילה לניהול המרכז.
הנושא יועלה כסעיף ראשון בשיחה – ביום ב'.
ב -נושא שני – הצעתו של ישראל להוריד את מחיר הק"מ ל 50-אג'.הנושא חזר למזכירות
בעקבות הצבעה בשיחה האחרונה וכעת נדרשו החברים להחליט על השלב הבא ב'טיפול'
בנושא זה .רוב החברים התבטאו כנגד הגשת הצעות החלטה המחייבות הוצאות כספיות
ושאינן מציינות מקור מוסכם להוצאות אלה ונגד הצעות המסכנות את יציבות ה'מודל'
לפני שאישרנו אותו בתום שנת הניסיון .ברוח דברים אלה נפלה גם ההחלטה --שהנושא
יובא לשיחה ולהכרעת הקלפי לאחר אישור תקציבי  2004ואישור המודל המשולב.

 (3נוסח סופי של נוהל הוועדה הכלכלית – הנוסח הגיע למזכירות בצירוף הערות חברי
הוועדה הכלכלית ולאחר שעברו עליו פעם נוספת אישרו אותו החברים  ,הוא יונח בחדר
הדואר ויימסר לכול דורש לקראת בחירת המזכירות והוו.הכלכלית החדשות שתערך בקרוב.
הנוסח יאושר בפירסום.14+
-----------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

הערב – יום שני  2/2/04ב 20:30-בח"א

שיחת קיבוץ
על הפרק:

ערעור על החלטת המזכירות לתמוך בהמלצת הצוות
לבחירת מנהלת למרכז הבריאות
*****
קבלת מיכל ואמיר דבורה לחברות
*****
אישור ה'מודל המשולב' לאחר שנת הנסיון
*****

החברים מוזמנים
*****

ברכות לבביות
ברכות לסבא-רבא ארטק
לסבים ורד ומוסא
להורים המאושרים
יפתח ושירי
עם הולדת התאומים

ברכות לרב-סבים פנינה וגרישה
לסבים דבורה ודוד
לאם המאושרת
אסנת
עם הולדת

עופרי וגלעד

אורין

מזל טוב למשפחה כולה

רוב אושר ונחת לכל המשפחה

שבוע רגוע
לכל בית יד מרדכי

*******************************
הביא לדפוס  :יוסי שחר

