קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 809
30/3/03
בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות ■ .שונות.

)(+

 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מס'  44מה.28/3/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,גרשון א ,מיכל א ,שמעון כ ,מוסא ב-ס ,משה ס ,ורד ע.
)מ.קהילה( ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :בניה לצעירים  (2אמוץ שינויים בתקנון הקבוץ.
 .1בניה לצעירים – הנושא עלה בעבר ופרסומו נדחה עד לבדיקה נוספת והפעם התקבלה
החלטה .מדובר במשפחות שאינן מתגוררות בשיכוני קבע ושצרכיהן המשפחתיים דורשים
הרחבה .במזכירות הוצגה גישה על פיה ייאלץ הקבוץ להמשיך ולהיענות לצורכי בנייה
בשני מסלולים :האחד – מסלול השיפוצים בשיכוני קבע והשני – מתן תשובות לצורכי
דיור בשיכונים זמניים .גישה זו לא חסרה בבעיות:

•

למרות שמדובר במסלול נפרד יש כאן עדיין יסוד של תחרות מול המחכים לשיפוץ
דיור הקבע.

•

בבניה בשיכון זמני קשה להתחמק מארעיות ומבניה בטלאים ,למרות שנעשה ניסיון
לשלב את תוספות הבניה במסגרות של תכניות הרחבה כוללות.

•

מצד שני :מאפשרת גישה זו גמישות במתן תשובות למצוקות דיור במגזרי אוכלוסיה
שונות.
החלטת המזכירות:

המזכירות מאשרת תוספת בניה למשפחות :מן הדס ואסף ,שטרנברג אילת
וערן ,ולבנה לימור ואופיר ,בהשקעה של .₪ 120,000
 .2אמוץ שינויים בתקנון הקבוץ – הדיון שהתחיל בישיבה הקודמת נמשך בישיבה זו
)לצערי לא פנו חברים להצטרף לדיונים(.
כמה מהנושאים בהן דנו בישיבה הנוכחית:
 תנאים לקבלת אדם לחברות.
 הגדרת משך תקופת המועמדות המותרת.
 מי מתקבל ללא תקופת מועמדות.
 על מה מוציאים חבר מהקבוץ.
 חובות החבר בנוגע לנכסיו והכנסותיו.
 הרשות להטיל קנסות על חברים.
 חובותיו וזכויותיו של מי שחברותו בקבוץ נפסקה.
 תנאים לקבלת שנת חופש.
עם התמשך הדיון ,נצברות השגות והצעות של חברים במטרה לשלבן בתקנון לאחר בדיקה
משפטית .הדיון יימשך בישיבה נוספת.
עד כאן מישיבת המזכרות▄.

 .IIמחצרן הקיבוץ

בעקבות המעבר לחיוב על עבודה ,הרי לפניכם מספר שינויים שיחולו בעבודתי כחצרן.
החל מחודש מרץ השנה שירותי כחצרן יתמחרו לפי שעת עבודה.
לענפים ומוסדות לפי  ₪ 60לשעה ולחברים לפי ..₪ 30
.1הובלת סחורה מריכוז קניות לענפים -תתומחר לפי שעת עבודה אחת לחודש
לענפים המקבלים ממני שרות זה" :אלדר" ,ממלכה ,מכוורת ,מוסך ,מתפרה,
שרותי האבקה ,מרכל ,הגיל הרך והמטבח.
ענפים שלא מעונינים בשרות זה בתשלום מתבקשים ליידע אותי על כך.
 .2תיקונים ועבודות  -תיקוני ביוב )מהדירה החוצה -לא קווים ראשיים( ,רשתות ,חלונות,
תליית דברים על הקיר ,מנעול לדלת וכיו"ב לפי אותה נוסחה ₪ 60 :לענפים ו₪ 30-
לחברים(*).
 .3השאלת ציוד -מלכודות עכברים ,מקדחה אלמניה וכיו"ב יחויבו לפי  ₪ 30להשאלה
עד לשבוע .מעבר לשבוע יחשב כהשאלה נוספת .כנ"ל ציוד ממחסן טיולים.
)*הערה :פרוט רשימת תיקונים הניתנים ע"י הקהילה  /ואו בתשלום החבר תתפרסם
ע"י מרכזת הקהילה (.
מקווה לשרת אתכם לשביעות רצונכם
מיקי קציר-חצרן הקיבוץ
 .IIIשיחת קבוץ
.31/
תיערך ביום ב' ה31/3/03 -
הנושאים המתוכננים לעלות בשיחה:
 שנת חופש ליניב צרפתי.
 ניהול בית האריזה במקומו של אבי פ.
 שינויים בנוהל בחירת בעלי תפקידים ויישום נוהל קבלת
החלטות – פנייתו של איילון.
עדיין ייתכנו שינויים בתוכן השיחה ובסדר הסעיפים ובמודעה
שתתפרסם על לוח המודעות ביום א' יוצג סדר יום סופי.

שבוע טוב

הביא לדפוס :יוסי שחר.

