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דו"ח מישיבת המזכירות מה28/7/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,אופיר לבנה,יעקב מורדיש,
ורד ענבר ,רעיה פסי,יריב קלרמן ,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :סיכום פעילויות הקהילה במחצית הראשונה של  (2 2006אברי דביר פונה לקבלת
אישור לשנת חופש  (3תיקי ואיתי בקר  -למועמדות  (4בי"ס 'שקמה' – אפשרות שיהפוך לבי"ס מועצתי
 (1סיכום פעילויות הקהילה במחצית הראשונה של  -2006דודי הציגה את סיכום פעילויות
הקהילה .הצגת הסיכום תוגש לציבור במסגרת שיחת קיבוץ קרובה ולחברים תהיה אפשרות
להתוודע לנושא לפרטיו וגם לקבל תשובות לשאלות אם תעלינה.
עם סיום הדיון בנתונים שהוצגו ציינו חברים בהערכה רבה את עבודתה של דודי בתחומי ניהול
תקציבי הקהילה  ,חסכון והתיעלות בענפי הקהילה השונים ושיפור גדול באופן הגשת הסיכומים.
וודאי תהיה עוד הזדמנות לציין את הפעילות המבורכת הזאת וגם אחרות אבל ההזדמנות של
הצגת סיכום חציוני היתה מתאימה ביותר.
 (2אברי דביר פונה לקבלת אישור לשנת חופש -אברי מבקש לצאת לשנת חופש .חברי
המזכירות השתכנעו שמדובר בסיבות אישיות המצדיקות אישור שכזה.כזכור  ,אישורים על רקע
זה תואמים את מדיניות המזכירות בנושא היציאה לשנת חופש.
הנושא יגיע לשיחה ולקלפי כפי שדורש התקנון.
 (3תיקי ואיתי בקר – למועמדות -תיקי ואיתי בקר מבקשים להיקלט כחברים ביד מרדכי
ובשלב ראשון הם מבקשים להתקבל למועמדות בקיבוץ .חברי המזכירות פגשו אותם לשיחה
ושמעו פרטים על ה'היסטוריה' של בני הזוג עד כאן  ,על הסיבות שהביאו אותם לבחור בקליטה
ביד מרדכי ועל תוכניותיהם השונות .בפני חברי המזכירות הוצגה גם חוות דעתה החיובית של
מחלקת הקליטה של התנועה הקיבוצית שם ערכו תיקי ואיתי מבדקי קליטה  .המזכירות
ממליצה לקיבוץ לקבל את תיקי ואיתי בקר )עם ילדיהם עמית בת השנתיים ועידן בן השנה (
כמועמדים .האישור יגיע  ,כנהוג  ,לשיחה ולקלפי.
חוות הדעת הכתובה של מח' הקליטה תוצג בשיחה וחברים יוכלו לעיין בה לקראת ההצבעה.

חברי המזכירות צירפו להמלצתם את בירכותיהם לקליטה טובה וחלקה.
 (4בי"ס 'שקמה' – אפשרות שיהפוך לבי"ס מועצתי -הנהלת בי"ס 'שקמה' רואה בצירוף
גורם חיצוני בעל ענין ויכולת לשותפות כלשהיא בבעלות על בית הספר כיוון נכון בדרך
לחיזוקו ,הרחבתו והבטחת עתידו של המוסד החינוכי .זה זמן לא קצר ברור לעוסקים בניהול
בית הספר שקטנים סיכויי שרידותו של בי"ס פרטי ) היום – בבעלות יד מרדכי כרמיה וזיקים( ,
עם מספר תלמידים קטן בהרבה מהמקובל היום .על רקע זה מנוהל מול המועצה האיזורית
שלנו מהלך של הפיכת בית ספר 'שקמה' לבית ספר מועצתי .מרבית בתי הספר הקיבוציים
בארץ נכנסו כבר לשותפויות דומות ) לא תמיד עם המועצות האיזוריות ( .התנאי ההכרחי
להשלמת המהלך – העברת הקרקע המשמשת היום כשטחו של המוסד לבעלות המועצה.
מדובר בהעברה ייעודית ,כלומר – אם יפסק בעתיד השימוש בקרקע לייעוד חינוכי היא תחזור
לבעלותה של יד מרדכי .לדיון בסוגיות אילו הוזמנה למזכירות שושנה מירוצ'ניק מנהלת בית
הספר שפרסה את הנושא בפני החברים ,בהרחבה ובבהירות.לסיכום הדיון -אישרה המזכירות
עקרונית את המהלך ,כולל העברת הבעלות על הקרקע .הנושא יגיע לשיחה ולקלפי.

לקראת השיחה יפורסם לציבור ,בכתב ,הסבר על המהלך .בשיחה עצמה ייערך דיון
בנושא .כמו כן יפורסם לקראת השיחה הנוסח המדויק של ההחלטה עליה נצטרך
להצביע בקלפי.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

לקראת שיחות וקלפי
בסוף השבוע של ה  11וה  12באוגוסט נלך להצביע בקלפי על חמישה נושאים.
לקראת ההצבעה תיערכנה שתי שיחות קיבוץ :
האחת  -ביום חמישי השבוע ה 3/8/06-שתעסוק בשלושה נושאים :
 .1סיכום פעילויות הקהילה והמשק במחצית הראשונה של 2006
 .2קבלתם למועמדות של תיקי ואיתי בקר.
 .3פנייתו של אברי דביר ליציאה לשנת חופש.
השיחה השניה תיערך ביום ג' בשבוע הבא ה 8/8/06 -ובה יידונו הנושאים
הבאים:
 .1ערעור צוות השיוך על דחיית הצעתו לשתף את חברי הקיבוץ בתקצוב חלק
מתהליך השיוך.
 .2קבלתה למועמדות של לימור סטולר.
 .3העברת בעלות על שטח בי"ס 'שקמה'.
כמה הערות לסיום:
 .1זוהי תכנית וייתכנו בה שינויים .על כל שינוי תפורסם הודעה.
 .2תיאורי הנושאים כאן לא יהיו הנוסחים שעליהם נצביע.
 .3מכל ששת הנושאים בשתי השיחות אנו אמורים להצביע על חמישה.
סיכום החציון לא מגיע לקלפי.

שבוע טוב

הביא לדפוס יוסי שחר

