קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 4321
31.4.42
דו"ח הנהלת קהילה מיום /115510/50
נוכחים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,אופיר לבנה ויריב קלרמן.
 .1הפיכת בית קומות ליד סולל בונה למרכז קהילתי  /מבנה משרדים מרכזי של הקיבוץ
השתתף בדיון עמי ולקוביץ – ע .רבש"ץ.
כללי:
בישיבת הנהלת קהילה מתאריך  0515/150אושרה העברת חדר ישיבות של הקיבוץ והקמת
משרדים לטובת מנהלת בריאות ורווחה ,מנהלת חינוך בלתי פורמאלי ,רכזת תרבות ,יו"ר ועדת
תכנון ,פעילות הצילום והוידאו.
הוצגה על ידי עמי וולקוביץ דרישת פיקוד העורף להפעלת מבנה הקומותיים בבית ספר חופים
הישן ,לטובת צרכים חברתיים ציבוריים ,זאת מפני שהיה ולא יופעל המבנה ככזה ,בכוונת פיקוד
העורף לקחת את המיגוניות שהוצמדו למבנה בשל חוסר שימוש במיגוניות לייעודן המקורי.
הוצגו בדיון  0גישות:
בחלק העליון של המבנה יש  4כיתות ו 0 -אפשרויות שימוש שונים:
אפשרות א' :להפוך את המבנה למרכז השירותים של הקיבוץ  -להעביר למקום את הנהלת
החשבונות של הקיבוץ ואת משרדי השירותים וההנהלה השונים.
אפשרות ב'  :להפוך את המבנה למרכז חוגים ופעילות חברתית ,כאשר הכוונה לרכז את הצרכים
השונים שקיימים כיום בקיבוץ לתחומי חוגים והעשרה במבנה אחד ,כאשר לכל כיתה שימוש
ויעוד אחר:
כיתה  :5לשימוש ריקודי עם ושאר תחומי הריקוד השונים  1יוגה וכדומה.
כיתה  :0תשמש כספריית הקיבוץ.
כיתה  :3תשמש לצורכי יצירה – קרמיקה ,ציור ואומנות  -לשימוש חוגים וצרכי חברים.
כיתה  4תשמש לצורכי עזרה לימודית ומשחקי שולחן.
התקיים דיון ער בנושא והוחלט שהנהלת קהילה אינה בשלה לקבל החלטה בנושא,
יש לקיים סיור בשטח לחברי ההנהלה ולהרחיב את הדיון הציבורי.
 .0אולם ספורט – דיון בנושא חלופות לתיקון הפרקט
השתתף בדיון גיא טיומקין – תושב בקיבוץ ושמאי ביטוח במקצועו
רקע:
בפברואר  0/50נגרם נזק לרצפת הפרקט באולם הספורט .כתוצאה מסערה שהתחוללה בחורף לא
הספיקו לרדת מים במרזבים ולכן חלק מהמים גלשו בצידו הצפוני של האולם על הפרקט.
המים נספגו בפרקט וכתוצאה מכך הפרקט התנפח ושינה צורתו.
עלות ביצוע פרקט חדש נאמדת ב.₪ 00/,/// -
בפועל חברת הביטוח מוכנה לפנים משורת הדין להגיע להסדר על סך .₪ 51/,///
חלופות אפשריות:
לתבוע את חברת הביטוח.
לתקן חלק מרצפת הפרקט עלות כ 51/,/// -ש"ח.
להחליף את הרצפה בחומר פוליאריתן במקום פרקט בעלות .₪ 51/,///

סוכם:
 .5להסכים לפיצוי חברת הביטוח על סך .₪ 51/,///
 .0להמתין עד סוף ינואר לתשובת קרן מתקנים  1תב"ר מהמועצה לצורך השלמת הסכום לצורך
החלפת
הפרקט ,עד אז להמתין עם התיקון.
 .3היה ולא יגיע כסף מתב"ר במועצה  1קרן מתקנים ,נקיים דיון נוסף בהנהלת קהילה לקבלת
החלטה על
תיקון הרצפה בכסף שנמצא בידינו.
 .3תוספת מיגון גני ילדים
יש צורך בחיזוק מיגון גני הילדים שבוצע בקיבוץ.
בפגישה עם פיקוד העורף והמועצה האזורית סוכם כי גני ילדים דקל וחורש יהרסו ובמקומם ייבנו
גנים ממוגנים חדשים.
בית התינוקות ,שחף ועפרוני יעברו תהליך של תוספת מיגון.
לצו רך פינוי הגנים הוחלט שכיתת מדעים (הבית שליד ספריית ילדים) ישמש כגן אשר אליו יפונו
הילדים באופן זמני עד גמר תהליך הביצוע.
 .5ועדת ביטחון
איתי דגני שניהל את ועדת ביטחון ביקש לסיים את תפקידו,
הנהלת קהילה קוראת לחברים להציע עצמם לריכוז ועדת ביטחון או להיות חברים בוועדה.
לפניות ניתן לפנות לחברי ועדת מינויים (זהבה קלרמן  1מרים כהן  1דוד שני).
הנהלת קהילה מודה לאיתי דגני על פועלו לאורך השנים.

