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הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם :דו"ח מישיבת המזכירות*הצעה לדיור למסימי י"ב וחילים*הצעה לחלוקת תקציב נהג בית*

..............................................................................................................................................
דו"ח מישיבת המזכירות מה1/6/06-
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,שמעון כורם ,ורד ענבר,רעיה פסי, ,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.

השבוע  ,ישיבה מכווצת שהתקיימה ביום ה' ערב החג
נושאים בישיבה(1 :חלוקת תקציב נהג הבית (2הקצאת שטח לבי"ס יסודי
(1חלוקת תקציב נהג הבית -הצעה מחודשת שבמרכזה חלוקת תקציב נהג הבית הוצגה במזכירות
ואושרה בהצבעה לאחר דיון .ההצעה מתפרסמת ב'דף' זה.
(2הקצאת שטח לבי"ס יסודי -ישראל מ .ערער בפני המזכירות על החלטתה שפורסמה לפני
כשבועיים בענין הקמת בי"ס יסודי חדש במתחם 'שקמה' .ישראל דורש לקיים כבר עתה דיונים מקיפים
בהצעה בהשתתפות כל הגופים שיש להם נגיעה לנושא .המזכירות לא מקבלת את גישתו .לדעת חברים
במזכירות מדובר ברעיון שיש בהחלט מקום לטפחו ולעודדו אולם עדיין הוא מצוי בשלב של בדיקה
ראשונית ,דיונים בנושאי מדיניות חינוך במועצה האיזורית מתחילים רק כעת ואין מקום לקיים דיונים
מקיפים ביד מרדכי בשלב זה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

תכנית השבוע 4 – 10/6
היום ,יום ב' – שיחת קיבוץ –  20:30בחד"א
על הפרק  :הצגת מועמדים לתפקידי מזכיר ומנהל קהילה & הצעת צוות השיוך &
המשך פעילות המועצה החברתית-כלכלית & ערעור על הצעת המזכירות להסדר
הדיור לחילים ומסימי י"ב.
לתפקיד מזכיר – מועמד – אופיר לבנה )המלצת הצוות(
לתפקיד מנהל קהילה  -מועמדים – יריב קלרמן )המלצת הצוות( וגיורא אתר

ביום ג' – ישיבת מזכירות וו .כלכלית פתוחה –  20:00בחד"א
הנושא :תכנית אב חברתית ופיזית ביד מרדכי.
מומחית בתחום – איריס אפרת תציג את הנושא.
לקראת שיוכים ופרצלציות למיניהן חשוב מאד להבין את מורכבות הנושא !
הציבור מוזמן

בסוף השבוע – מצביעים בקלפי
הצעות להחלטה :הנושאים שיגיעו לדיון בשיחה הערב

לקראת שיחת הקיבוץ – הצעתה של המזכירות להסדר דיור לחילים
ומסימי י"ב עליה הוגשו ערעורים  ,כפי שפורסמה בדף המזכירות באפריל :
דיור למסיימי י"ב וחיילים -הנושא עלה לדיון במזכירות לפני כשלושה שבועות בעקבות ערעורים של
חברות/ים על החלטת מזכירות שפורסמה בענין זה.
כעת ערכה המזכירות דיון חוזר באותו נושא והיא משנה במעט את החלטתה הקודמת וקובעת :
א .בנים/ות שבבית הוריהם אין חדר עבורם )חדר ליחיד( ,זכאים לחדר בקיבוץ ויזוכו בסכום
של  250ש"ח לחודש בתקציבם אם יוותרו על זכאותם.
ב .בנים/ות שבבית הוריהם יש חדר עבורם )חדר ליחיד( ,ישלמו עבור חדר בקיבוץ סך
של  150ש"ח לחודש.
משמעות ההחלטה היא שהמזכירות לא קיבלה את הערעורים אלא שינתה,כאמור ,במעט את החלטתה
הקודמת.
הטיעונים העיקריים התומכים בעמדת המזכירות כפי שנשמעו בישיבה :
(1
זכאות אוטומטית לכל מסיים י"ב משמעותה אובדן אפשרות הכנסה נוספת לקהילת יד מרדכי
בסך של כ 150אש"ח השנה ולא יהיה זה נכון לוותר על סכום כזה.
הסכום שאותו יצטרך מסיים י"ב או חייל לשלם ,אם ברצונו בחדר משלו ולמרות שבבית הוריו יש
(2
חדר עבורו ,הועמד על  150ש"ח לחודש והמזכירות חושבת שבסכום כזה הם יכולים לעמוד.
המשך הדיווח מישיבת המזכירות -

ועדת רכב -הצעה להקטנת פערים בתחום הניידות.
 .1מתקציב נהג בית בסך  150אש"ח יחולקו  135אש"ח לבתי אב שאין
ברשותם רכב צמוד ממקום העבודה ,לפי המפתח של נקודות התקן.
 .2מאותו תקציב יועברו  15אש"ח לתקציב ועדת בריאות לכיסוי חלקי של
נסיעות בריאות בנהג בית.
 .3מכירת כרטיסים לנסיעות נהג בית לאשקלון דרך המרכול לפי  8שקל לכל כיוון.
 .4ועדת בריאות תחזיר לנוסעים לצרכי בריאות בנהג בית  50%מהעלות.
 .5צוות מצומצם של ו.רכב יבדוק ויעדכן את אחוזי הקיזוז מבעלי רכב צמוד.
 .6ו.רכב תגיש הצעה כוללת ומעודכנת בנושא הניידות לשנת התקציב הבאה.

תודות לצוות חג השבועות
ולמארגני צילום
התמונה הגדולה מס2 .

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

