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* * *
דו"ח מישיבת המזכירות מה3/2/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,ורד ענבר,רעיה פסי,
מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2נוהל חדש לניהול דירות האירוח  (3תוספת ערוצי טלוויזיה
 (4פגישה עם מועמד וו.הביקורת לתפקיד מבקר הפנים
27/1
27/1/06
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/1/06 -
 (2נוהל חדש לניהול דירות האירוח -יגאל מורן הציג במזכירות הצעת התנהלות חדשה בענין
דירות האירוח .היום אנו מאפשרים מספר ימי אירוח ללא תשלום ע"פ דרגות הקירבה המשפחתית של
המתארחים וכן מתחשבים באורחים המגיעים מחו"ל .האירוח ללא תשלום אינו מאפשר יצירת רזרבה
כספית שהיתה מאפשרת מתן שירותי נקיון בעת תחלופת האורחים וכן שיפוצים שונים בעת הצורך.
לשם הבהרה  ,להלן שני הנוהלים – זה הנוהג כיום וזה המוצע :

דירות אירוח  -הצעה לשינוי הנוהל הקיים
סקירת המצב הקיים
חדרי האירוח בקיבוץ משמשים להלנת אורחים של חברים ולדיור עבור עובדים המועסקים בקיבוץ .
המפתח לקבלת דירות מבוסס על דרגת הקרבה המשפחתית והוא כדלהלן :
א  14 .ימים ללא תשלום לקרובים מחו"ל מדרגה ראשונה  :בנים ,הורים ואחים .
ב  7 .ימים ללא תשלום לקרובים מהארץ מדרגה ראשונה  :בנים  ,הורים ואחים .
ג  3 .ימים ללא תשלום לקרובים מחו"ל או מהארץ מדרגה שניה  :דודים ,בני דודים וכד'
ד  1 .יום ללא תשלום לכל אורח אחר שאינו קרוב משפחה .
 על כל הארכה מעבר לתקופות המצוינות לע"ל  ,חל תשלום יומי בסך  45 -ש"ח עבור שכ"ד ושירותיםנילווים .
ההסדר הקיים אינו כולל שירותי ניקיון בדירה .
 בפועל  ,ההסדר אינו תורם הכנסה לצורך החזקה ,שיפור התנאים והנקיון בחדרים  ,מאחרוהמשתמשים מסיימים את שהותם בחדרים תמיד לפני החלת התשלום .

הצעה להסדר חדש
 .1קרוב משפחה או חבר ישלם החל מיום כניסתו לדירה  ₪ 25לכל יום כפי שצוין בהזמנה
 . 2כל פניה לאירוח תבדק לגופו של ענין .
 . 3תינתן עדיפות בתור לקרובים דרגה ראשונה במקרה של הזמנה חופפת .
. 4שימוש בדירות לצרכי הלנת עובדים שמועסקים בקיבוץ או אורחים של ענפים וכד'  -תשלום מלא-
 ₪ 45ליום
 . 5תקופת אירוח רציף לקרובים מחו"ל דרגה ראשונה הנו  14ימים  ,ולקרובים מהארץ  7ימים.
ניתן להאריך את התקופה על בסיס מקום פנוי .
. 6שכ"ד כולל שירותי נקיון לפני כניסת האורח לדירה ע"ח ענף " השכרת דירות" .
. 7שעת היציאה מהדירה תחול בשעה  10:00בבוקר .
שעת הכניסה לדירה תחול בשעה  13:00בצהרים .

. 8התשלום בגין האירוח יחול על אחריות המארח כנגד חיוב פנימי על שמו .
 .9הזמנת הדירה מהווה הסכמה של המזמין  /המארח להיות אחראי לשלמות הדירה עד החזרתה .
 .10נזק שיגרם לדירה הנו באחריות המזמין  /המארח ועל חשבונו .

המזכירות קיבלה את ההצעה והיא תקבל תוקף אם לא יוגש ערעור בענינה בתוך  14יום.
 (3תוספת ערוצי טלוויזיה -דודי ) בהעדרו של מיקי,מפאת מחלה( הביאה למזכירות הצעה לתוספת
ערוצי טלוויזיה .התוספת תעלה לכל חבר  10ש"ח ) נוספים על התשלום הנוכחי ( .מדובר בערוץ ספורט,
ערוץ מוזיקה קלאסית וערוץ דוקומנטרי .חברי המזכירות נחלקו בדעתם בענין ולבסוף החליטו לא לקבל
את ההצעה ולהשאיר את ההחלטה אם להעביר את הנושא לשיחה ולקלפי למי שמעונינים.
 (4פגישה עם מועמד וו.הביקורת לתפקיד מבקר הפנים -חברי וו.ביקורת אברי ניר )מרכז( ,אלון דגן,
שולה ארצי וגיל דגני התארחו במזכירות במסגרת הצגת מועמדם לתפקיד מבקר פנים ביד מרדכי .שמו של
המועמד המוצע לתפקיד – אלחנן וורדי .אלחנן הציג את הדרך בה הוא תופש את תפקידו של מבקר פנים
בקיבוץ .אם ייבחר לתפקיד תהיה לחברים הזדמנות לפגוש את אלחנן ולשמוע את דיעותיו .וו .הביקורת
התבקשה להביא הצעה מסכמת בנושא מבקר הפנים להכרעת הקיבוץ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

נטיעות ט"ו בשבט באתר הפילבוקס
בסוף השבוע ,ביום שישי הקרוב  ,יתקיים טקס נטיעות ט"ו בשבט באתר הפילבוקס .
האירוע מיועד לעובדי מכוורת יד מרדכי עלית וכן לחברי הנהלת קבוצת שטראוס-עלית
שיגיעו במיוחד לאתר להשתתף בנטיעות עצי הזית.
במקרה של גשם תשונה תוכנית האירוע.
כל זה אינו קשור כלל לטקס נטיעות ט"ו בשבט המסורתי שלנו המתקיים כל שנה
בחורשת הבנים.

חדרי בטחון
בשל התמשכות ירי הקאסמים על הישובים עוטפי עזה מוצאת המדינה
לנכון לשפר את מיגון תושביהם ובמסגרת זו אנו מקבלים ,בשלב
ראשון 15,חדרי בטחון.עדיין לא ידוע האם ומתי נקבל חד"בים בכמות
שתספיק לכול הדירות ביד מרדכי.
נכון לעכשיו מוטל עלינו להעביר לפיקוד העורף רשימה של  15דירות
אליהן יחוברו חדרי הבטחון וזאת בתוך ימים מספר.
לכן ,ביום שישי הקרוב ,יועלה הנושא במזכירות וע"פ החלטתה תיערך
רשימת הדירות.
פרטים נוספים בענין זה יפורסמו בימים הקרובים
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הביא לדפוס יוסי שחר

