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משולחנו של מנהל הקהילה
עדכון בנושא המדרכות
לאחר תקופה של כמה חודשים חודשה העבודה על המדרכות .העבודה הופסקה בזמנו ביוזמה
שלנו עקב עבודה לא מספיק איכותית .העבודה חודשה בתאריך  3....9ע"י קבלן משנה חדש.
מטעם הקבוץ מלווים את הפרויקט אליהו שחם ויוסי כהן .הצוות המלווה את הפרויקט נפגש
אחת לשבוע ביום ה'  .הצוות כולל את משה עובד – מנהל הפרויקט מטעם משרד החקלאות,
אלי – מפקח הקבלן הראשי  ,שני ראשי קבלני המשנה ומטעם הקבוץ  -אליהו  ,יוסי ואיתן .הצוות
דן בכל בעיה קטנה כגדולה הקשורים לענייני – התקציב ,טיב העבודה  ,קצב העבודה  ,בעיות
טכניות  ,בעיות בטיחות ועוד.
החברים מתבקשים להיות ערניים לבניה סביב ביתם הן בחינת דקויות הקשורות לבניה
והן מבחינת הבטיחות .החברים גם מתבקשים לשמור על ציודם האישי סביב הבתים .בכל בעיה
בנושא בנוי המדרכות נא לפנות לאליהו שחם או יוסי כהן .קבלן המשנה נמצא בחודש הרמדאן
ולכן הקצב קצת איטי .לאחר הרמדאן הקצב יוגבר.
הפרויקט כולו מקיף  9שכונות:
שכונת הוותיקים – בה מתרכזת כעת העבודה.
שכונת נווה שקמה  -השכונה הבאה בתור .בשכונה זו נסדיר  ,במקביל ,גם את תשתיות המים.
שכונת ותיקים צעירים (רגב  ,שולי ).
לוחות זמנים  -קשה מאד לאמוד את לוחות הזמנים של עבודה מסוג זה .אנו נלחץ לעבודה
מהירה ונשתדל ,כמה שפחות ,לגלוש לתוך החורף .
המועדון החדש
העבודות במועדון החדש עומדות לפני סיום .הצוות הטכני קיים השבוע ישיבה בה חודדו
הנושאים שנשארו לעשות על מנת לסיים .אנו עושים מאמצים להביא לפתיחת המועדון לקראת
חג – הקבוץ בתחילת אוקטובר .במועדון הושקעו כספים רבים  ,גם מעבר לתכנון הראשוני ונקבל
אתר בילוי לקהילה עשוי בטוב-טעם  ,שישרת אותנו לשנים קדימה .המועדון אמור להתנהל עם
מנהל/ת במשרה חלקית  ,לאורך היום כולו ולרווחת החברים והתושבים .אנו ננהל בקרוב מכרז
למנהל/ת המועדון .בבוא העת נפרסם ,עם המנהל/ת ,את התוכניות ,לוחות הזמנים ושאר
הפרטים בקשר לשימוש במועדון.
(הנושא נידון בהנהלת הקהילה בתאריך  39....9ובהמשך בתאריך .)3....9
החצר הקיבוצית
מגיעות אלי תלונות רבות על מצב הפחים והחצר הקיבוצית .הנושא נמצא על סדר היום ונעלה
אותו בצורה מסודרת באחת מהישיבות הקרובות של הנהלת הקהילה תוך כוונה להתארגנות שונה
מהמצב הנוכחי .בין היתר ערכנו סיור בקבוץ בארי ולמדנו איך אדם בודד (יובל בר –החותן של
עמוס גורביץ) חולל מהפכה בתחום האשפה  ,המחזור  ,הגזם ועוד  -כל זאת בהתנדבות .הוא
ישמח ללוות וללמד אותנו .נפגשנו עם מנהל מחלקת התברואה של המועצה ולחצנו עליו לשפור
השירות של המועצה בפנוי האשפה בקבוץ .בפגישה עם ראש המועצה הוברר כי מונה לאחרונה
פרוייקטור לנושא הפיילוט של המחזור ונקבעה אתו פגישה על מנת לקדם את הנושא בקיבוצנו.
במקביל ובנוסף לכל מה שנכתב  -ביום  .9 3.3זהו "יום הניקיון הבין  -לאומי" .מוצע כי ננצל את
היום הזה ואת הימים הבאים אחריו לשם ארגון ,שפור וניקיון הנוי והחצר הקיבוצית לקראת חג
הקבוץ הבא עלינו לטובה .בהתקרב היום נודיע על התארגנות לקראתו.
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