קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 926
11/10/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *שונות*

)(+

7/10/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/10/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2כרטיסי אשראי הקשורים לחשבון הבנק של הקיבוץ
 (3צוות לבחירת מנהל לאולם הספורט  (4קריטריונים לדיור קבע עבור חבר קיבוץ
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב30/9/05 -
 (2כרטיסי אשראי הקשורים לחשבון הבנק של הקיבוץ -מעבר חברי יד מרדכי לניהול עניניהם
בעזרת חשבונות בנק פרטיים נעשה בזמנו על דרך וולונטרית ולא היתה החלטה מחייבת .עם הזמן התברר
שאין כל צורך בהחלטה משום שהחברים כולם  ,מלבד בודדים ממש  ,עברו מרצונם לשיטת ההתנהלות
הזו .מאחר וזהו המצב סוגרת כעת המזכירות מעגל ומחליטה שחבר יד מרדכי לא יוכל למשוך כספים
לשימושיו הפרטיים בעזרת כרטיס אשראי הקשור לחשבונות הבנק של הקיבוץ.
 (3צוות לבחירת מנהל לאולם הספורט -המזכירות מציעה צוות לבחירת מנהל חדש לאולם הספורט.
הצוות  -תמיר ) מש"א( ,דודי ) מ.קהילה(,גיורא)חבר מזכירות(,נאווה וטולי .המכרז לתפקיד מתפרסם גם
בסמוך לצאתו לאור של דף זה וכמו כן מעל לוחות המודעות.
 (4קריטריונים לדיור קבע עבור חבר קיבוץ -השבוע לא הגיעה המזכירות לעסוק בנושא.
השורות הבאות נכתבו כדי להבהיר דיווח לא ברור שנמסר בשבוע שעבר.
זה כמה חודשים למעשה ,מתלבטים המזכירות וקבוצת חברים הבאים בתור למעבר לדירות קבע,בנושאים
שונים הקשורים לדיור המיוחל .ויובהר  ,מדובר בקבוצת חברים שחלקם עברו כבר את הגיל שבו נהוג לעבור
אצלינו לדיור קבע.
ההתלבטויות נסובות בעיקר סביב גודל דירת הקבע והקריטריונים לתקצוב בנייתה כשברקע  -נושא שיוך
הדירות שהשלכותיו על הנושא לא הובהרו סופית .בנוסף  -לא ניתן לנתק החלטות כעת ממסורת המעבר
לדיור קבע הנהוגה ביד מרדכי זה שנים.
** ביד מרדכי מקובלים באורח מסורתי שלושה קריטריונים לדיור קבע – בניה חדשה  ,בית משופץ ודירה
ב'נווה משק' הנחשבת כבנויה באיכות נמוכה יותר .כל אחד מהשלושה מתוקצב כמובן באופן אחר.
במסגרת תהליך השיוך יצטרך שמאי לבדוק ערכן של כל דירות הקבע בקיבוץ במטרה לייצר מסגרת שוויונית
ככל האפשר כבסיס להעברת הדירות לבעלות החברים.
** ביד מרדכי יש כבר חלוקה למגרשים לקראת השיוך .קווי החלוקה עדיין לא סופיים וגם לא אושרו בשיחה
אבל אנו כבר לוקחים אותה בחשבון,בבניה הפרטית למשל,והיא משפיעה כבר היום על תכנון שטחי הדירות.
** ביד מרדכי הואט מאד גובה תקצוב הבניה בשנים האחרונות בשל החובה לשמור על תקציבי קהילה
מאוזנים והדבר מאט מאד את קצב בניית הדירות לחברים שתורם הגיע זה כבר.
** עם שינוי אורחות החיים אצלינו והמעבר ההדרגתי של מרכז חיי החברים ממבני הציבור ) בעיקר בתי
הילדים וחדר האוכל ( אל הבית הפרטי נדרש זה למלא פונקציות שבית החבר לא מילא בעבר וממילא גודלו
ותכנונו צריכים להשתנות.
** ביד מרדכי נהוגה היתה מסורת של שיפור מתמיד באיכות דיור הקבע שהתבטא באיכות הבניה ובגודל
דירות הקבע ונשאלת השאלה האם  ,כשהשיוך בפתחינו  ,נמשיך במסורת זו.
אני מעלה כאן כמה נושאים מרכזיים העולים בדיונים אלה כדי להמחיש את מורכבותם.
הדברים יובהרו ויקבלו כיוון רק לאחר שתתקבלנה ותפורסמנה לציבור החלטות מחייבות.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

מוסר הרבש"ץ
&& ע"פ ההסדר החדש שפורסם בדף מזכירות לפני שבועיים תתאפשר פתיחת שער בית
האריזה בשעות הלילה  19:00 – 06:00 -ע"י שומר הלילה בלבד .במקרה של צורך בפתיחה נא
להתקשר לפלפון  0523907592או מקוצר –  .4592רישמו לפניכם ליתר בטחון.
&& לאחרונה חזרו וקרו מקרים שתורנים לא הגיעו לשער והוא נשאר לא מאויש בשעות – 21:00
.18:00מן הראוי להזכיר לתורנים שאי הופעה לתורנות גורמת לקיזוז של  ₪ 60מתקציבם למימון
העסקת שומר מחליף.
&& כיתת הכוננות מתארגנת מחדש .עדיין יש מקום למעונינים להצטרף לכיתה כדי לשמור על
הבית בשעת חירום .כמו כן  ,למי שמעונין בהחזקת נשק בבית  ,אפשר לפנות אל חיים בעניין זה.
&& השבוע שוב נגנבו עגלות בלילה מהרפת .הגנבים חתכו גדרות  ,הערימו על מערכת האזעקה
ובפעולה מקצועית וזריזה אספו עגלות וברחו לפני שמישהו הבחין בהם .אין תרופת פלא כנגד
פורצים מקצועיים ולצד חיזוק מתמיד של מערכות ההגנה נגדם נקרא הציבור לעירנות והצועדים
לאורך הגדר להתמדה בבדיקת הגדר תוך כדי שריפת הקלוריות.
&& אגב צועדים – הימים מתקצרים והחושך יורד עלינו מוקדם .הצועדים על הכביש הפנימי
ההולכים בחושך צריכים לזכור שהנהגים בקושי מבחינים בכם ואנא – הקפידו על לבוש בהיר
בצירוף סימנים מזהים.

זכריה ניצן

לסבא
ולכל משפחתו
ברכות מזל טוב
לנשואיה של הנכדה

שני

עם בח"ל
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לידיעת החברים!
במסגרת ההתייעלות בענפים }מסוימים!{ הוחלט לצמצם את ימי פעילות מרפאת השיניים
ומעתה המרפאה תהיה פעילה ארבעה ימי עבודה ,למעט שבועות בהם מגיעה הרופאה
האורתודונטית ו/רופא כירורג.
מספר ימי עבודת הרופאים צומצם ליומיים בשבוע,כתוצאה מכך-ייתכן וייוצר עומס עבודה
שיגרור המתנה ארוכה יותר להתקבל לבדיקה/טיפול.
בבקשה תאמו את ביקוריכם מספר ימים מראש!!!
כמו כן-דאגו להגיע לבדיקה שגרתית אחת לשנה -כיון שכעת לא ניתן יהיה כמעט לקרוא
לחברים/ילדים לבדיקות שגרתיות יזומות מצידנו
שנה בריאה
חנה.

עם לארי סיגלמן  -במות עליך אחותך
משתתפים באבלך ובאבל המשפחה
חברי יד מרדכי

שבוע טוב

הביא לדפוס יוסי שחר

