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הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *ברכות *

)(+

26/8
26/8/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/8/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש ,ורד
ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית  (3התארגנות לקראת
קליטה  (4קרנות השתלמות  (5מדיניות לגבי תביעות ' (6פרשת השום'
19/8
19/8/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/8/05 -
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את הפרוטוקולים מהישיבות
ב 3/8 -ו 16/8
 (3התארגנות לקראת קליטה -לאחר שאושר תקנון הקליטה החדש פתוחה למעשה הדרך לקבלת
נקלטים לפי התקנון שאושר .המזכירות החליטה שצוות חברי מזכירות בראשות מזכיר ימלא את תפקיד
וו .הקליטה עד שתבחר.זוהי למעשה גם הנחיית התקנון.
פירסומים על כניסה מעשית לתהליכי קליטה יופיעו בהקדם.
 (4קרנות השתלמות -יאיר ש .המרכז את עבודת הוועדה המטפלת בנושא קרנות ההשתלמות הציג
בפני חברי המזכירות דו"ח מצב על מה שנעשה עד כה והיכן עומדים הדברים .יש ,לדבריו,קושי לא קטן
לקבלת דיווח מהחברים על מצב קרנותיהם שלא לדבר על העברתן לקופת הקיבוץ.
חברי המזכירות העלו רעיונות שונים לטיפול במצב הרגיש – ממינוי חבר בשכר שנושא זה יהיה כל עיסוקו
ועד הטלת המעשה על יו"ר מש"א חיצוני שקשריו עם החברים 'פחות מורכבים'.
חברים הציעו שהעיסוק בנושא הקרנות יהיה תנאי לקבלתו לעבודה אצלינו של יו"ר משא החדש.
בסופו של דיון החליטה המזכירות לחבר את הגופים העוסקים בכספים המגיעים לחברים ממקורות
חיצוניים ) צוות קרנות ההשתלמות וצוות הכ ל נ ( ולהטיל על הגוף המאוחד את הטיפול בנושא כולל
הבאת הצעה
מסודרת לאישור הקיבוץ.יו"ר מש"א ישתלב כחבר צוות אבל בשלב זה ישמש מזכיר כיו"ר הוועדה
המשותפת.
מן הראוי לציין שצוות הכ ל נ הגיע להסכמות עם כל הזכאים לבד מארבעה שאיתם הוא עדיין נושא ונותן.
 (5מדיניות לגבי תביעות -המזכירות נדרשה לנושא תביעות נגד חברים .הנושא כבר עלה במזכירות
וכעת הוא מגיע לגיבוש החלטה .לצערנו אנו נתקלים מידי פעם במקרים בהם מסתבכים חברים עם
רשויות חיצוניות שונות .ההסתבכויות לעיתים קשות עד מאד ומיותר להזכיר מקרים המוכרים לכולנו.
חברי המזכירות התלבטו בין יצירת נוהל מפורט לבין 'הצהרת מדיניות' .התברר בדיונים שהקיבוץ
יתקשה לייצר 'ספר חוקים' משלו והמזכירות מעדיפה להצמד לחוקי המדינה .לכן  -זו המדיניות שמציעה
המזכירות :

מדיניות הקיבוץ לגבי תביעות כנגד חבריו
מאחר ועל פי תקנונו לא מוטלת על הקיבוץ חובה אוטומטית לשאת באחריות למעשים פליליים
של חבריו ו/או לסילוק קנסות שהוטלו עליהם בדין ומאחר ואין בסמכותו וביכולתו לבוא במקום
מערכת אכיפת החוק של המדינה מעדיף הקיבוץ שלא להתערב ולהשאיר את הטיפול בנושאים
אלה בידי החבר המעורב.
הקיבוץ יתערב  ,ע"פ שיקול דעתו  ,אם לא יוכל החבר המעורב להתמודד לבד עם המצב שאליו
נקלע וגם אין לו סיוע ממקורות אחרים כולל מצד המדינה וכן  ,אם ע"פ שיקול דעת הקיבוץ ,
עלולים עניני הקיבוץ להפגע ללא התערבותו.

צוות של שנים או שלושה חברים בראשות מזכיר יהיה אחראי ליישום מדיניות זו והחלטותיו
תהיינה חשופות לוו .הביקורת במגבלות של צנעת הפרט.
' (6פרשת השום' -בהתאם להחלטתה,שפורסמה בשבוע שעבר ,ממשיכה המזכירות להפגש עם אנשים
שהכירו את היבטיה השונים של 'פרשת השום' .הפעם נפגשו החברים עם חגי ששימש מרכז משק בחלק
מהזמן בו התגלגלה הפרשה .חגי הסביר לחברים את שיקוליו כבעל תפקיד בענינים שונים שהיו קשורים
לנושא וכן הוסיף פרטים שהחברים לא הכירו .הנושא יידון בישיבה נוספת.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

מזל טוב משולש
לעידית ולגלעד בארי
עם נשואי
רחלי ואסף
מזל טוב לכם ולכל המשפחה

מזל טוב לסבתא חיה רוטשטיין
ולהורים חנה ודוד שני
לנשואי הנכדה והבת
שוהם עם עירא
ברכות לכל המשפחה

לסבתא יהודית אברמוביץ
להורים רותי ואריק
לאיריס ,לכל המשפחה
מזל טוב לנשואי
בועז ואפרת

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

מי שרוצה להבין באמת את ההצעה לשדרוג המודל שיבוא הערב ) (31/8לשיחה

