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ניהול המשק

הודעת הגזברות :נפתחה קרן השתלמות אישית לחברים ,שתרשם על
שמם ודרושה חתימתם ,אך הכסף שייך לקיבוץ.
נוגה עפרוני ,רכזת משאבי אנוש ,מביאה למזכירות את נוהל בחירת
ממלאי התפקידים באמצעות מכרז.
חנן ארז נבחר לראש המועצה האזורית מגידו.
גבי פלג ומשה שמע ,מבקשים להעביר כעת  2מיליון  ₪מרווחי
העסקים ,בחלוקה שווה כתוספת לתקציב האישי ,כדי להחזיר משהו
מהקיצוצים שנעשו על חשבון החברים ב.1997-
הוחלט להעביר את הביצוע עד לאחר קבלת תוכנית המשק ל.2004-
הוצגה ההצגה "שלגיה ושבעת הגמדים" בביצוע חברי הזורע.

חנן ארז
גבי פלג ,משה שמע.

אסתר בן-יעקב
אחרי תקופת השכרה של שנה וחצי ,חוזרת דירת הנופש של הזורע ברח'
לינקולן בירושלים ,לרשות הנופשים של הזורע.
חברים בגימלאות פנו לקבל את כספי הפנסיה האישית ,כדי לצאת
לחופש ממושך .הוחלט לאשר לגימלאים שימוש בכספי הביטוח הלאומי
וכן שני שלישים מפנסיית המטרה .לשם כך נפתח סעיף בתקציב
הקהילה עבור שנות חופש לפנסיונרים.
באוקטובר  2006בוטלה ההחלטה עקב ערעור שהעלה הגזבר.
צוות ההסכמות לשינוי שנבחר בנובמבר  ,2003פורש כעת לפני הקיבוץ
את חזון הצוות ומפת הדרכים (תכנים ומסגרת) .הקיבוץ קיבל את שני
הסעיפים.
אפרים לוי
נמסרה סקירה ממועצת המנהלים העיסקית:
"אחרי לימוד ותחקור נושא פרשת המעילה הכספית היא מסכמת שניתן עלי דור
לומר היום בביטחון שההונאות בוצעו בידי עלי דור בלבד ועד כה לא
נמצאו שותפים .אירוע חד-פעמי שדורש התייחסות במישור האישי
בלבד".
עוד נאמר" :ניתן לנו פעמון אזעקה שהציף בעיות עמוקות מעבר לענין
הפרטי שדורש תיקון נהלים וצריך לחפש נקודות תורפה".
מפרטים כ 14-סעיפים שיש לבדוק ולשנות נוהלים לגביהם.

נפטרים
תעשייה  /ניהול בשיחה משקית על כניסה למהלך הנפקה ציבורית של פלסטופיל הצביעו
בעד 150 :חברים ו 10-התנגדו .בכך אישר הקיבוץ מנדט לצוות לקבל
המשק
החלטות ולעסוק בעניין.
נפטרים

נעמי סגל

מיכל אמיר

