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דף מזכירות 1998
קיבוץ נירים אבל על מותם של חברינו
שבע קלגרד
קובי אביעזר
ומשתתף באבלן של המשפחות
סיכום שיחת קיבוץ מתאריך 31.3.2019
על סדר היום:
 .1הצגת מועמדות לריכוז ו .מינויים לילך צאיג אבן צור.
הוחלט -
יועבר להצבעה בקלפי
 .2הצגת מועמדות של נציגי ציבור לקרן מילואים :פרויקה ,מיקס וערן רז.
הוחלט -
יועבר להצבעה אן בלוק בקלפי

 .3שיחת הסבר בנושא ביטוחי בריאות על ידי יורם ויסבורד -יועץ ביטוח בריאות .
נערכה שיחת הסבר לקיבוץ לגבי האופציות של ביטוח אישי על פי החלטת הנהלת בריאות ורווחה
שלא לחדש את הביטוח הקבוצתי.
יועץ ביטוח הבריאות הסביר את ההיגיון שעמד מאחורי ביטול ביטוח הבריאות הקבוצתי ,ונתן
הסבר על פרטי הביטוחים ,כמו כן הסביר שחברים אשר מעוניינים לעשות ביטוח בריאות פרטי
יוכלו לעשות ביטוח ללא חיתום (הצהרת בריאות).
חברים אשר יהיו מעוניינים ,יוכלו להיפגש בתיאום מראש עם יועץ הביטוח ,על מנת לרכוש ביטוח
בריאות אישי.
רשם :יוסי
קרמר
הודעות
תזכורת לעובדי חוץ
בימים אלה מתקבלים מהמעסיקים טפסי  106המסכמים את השנה שחלפה .מי שעדיין לא קיבל,
מומלץ שיפנה למעסיק בבקשה לקבל את הטופס.
כמו כן בימים אלה נשלחים דוחות שנתיים מקופות הגמל ,מקרנות הפנסיה ,ומביטוחי המנהלים
השונים (בדואר/במייל)SMS/
נא העבירו אלי את טפסי  106ואת הדוחות השנתיים ,אפשר גם במיילornaz@nirim.co.il :
בברכה,
אורנה סילמן
הודעה מהנהלת תרבות
 .1השנה לא יתקיים סדר פסח קיבוצי בשל קושי לגבש צוות .
 .2איתן לנל – לקח על עצמו את תפקיד אחראי ציוד של התרבות בהצלחה ותודה.
ריקי דודאי
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נספח א' לדף מזכירות 1998
פרוטוקול הנהלת קהילה
מס' 03-2019
תאריך03-04-2019 :

עדכונים:
שאול  - -ועדת העזבונות פרסמה את ההנחיות להגשת בקשות לשנת  .2020פרויקט של מבנה למרכז
פנאי לילדים בשעות הצהרים – המלצה להגיש את גן דרור הישן – המלצה התקבלה.
• תחילת עבודות בגן דרור הישן – לאחר אישור בקלפי של תכנית ההשקעות נתחיל בעבודת
השיפוץ בתוך שבועיים מהיום .הקבלן שנבחר הוא יוסי בן-חמו הקבלן שמשפץ את המבנ"צ.
סיום משוער/רצוי אוגוסט .2019
• ערבות בנקאית לביצוע שיפוצים לפי התוכניות שהוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובניה – לפני
כחודש הטילה הוועדה דבר חדש – "ערבות ביצוע" בסך  ₪ 10,000כתנאי לקבלת אישור בניה.
מכיוון שהערבות מופנית לקיבוץ התגלע קושי בביצוע .קיבלנו אישור שהחבר יכול להוציא את
הערבות על-שמו וכך הנושא פשוט יותר.
אסתר – הסתיים שלב הערכת מחיר שיפוץ הקלנועיות על-פי החלטת השיחה .העלות כ.₪ 50,000-
שיחת קיבוץ בנושא ביטוח בריאות עם יורם וויסבורד – לאחר השיחה יקבע זמן בו החברים
יוכלו להיפגש עם יורם ולהבין בשיחות אישיות את העלויות ומה הביטוח נותן.
ריקי  -לצערנו לא נמצא צוות לפסח לכן השנה לא נחגוג את סדר פסח הקיבוצי בנירים .כרגע התרבות
מסתערת על חג העצמאות.
מחפשים מועמדים לצוותי התרבות וחגים.
אבי תכנון – תכנון הבריכה מגיע לסיומו ויוצג לחברים.
אבי רכב – פגיעה קשה בטויוטה ( 16כמובן) שאין דיווח מי פגע.
פָ טו  -מתחילה התעניינות של צעירים לשכירות לשנה הבאה .משפחות מתעניינות פחות.
עיכוב במסירת  10יחידות הדיור החדשות גורם לעיכוב בתנועת המשפחות בקיבוץ ומקשה מאד
על תכנון מצאי הדירות.
סעיפים:
 .1ערעור של דני גלילי על החלטת ההנהלה לחייב שימוש בבריכה ובברביט על אירועים פרטיים.
החלטה :הנהלת הקהילה לא קיבלה את הערעור והשאירה את סכום החיוב בבריכה על ₪ 500
לאירוע .בישיבה הודגשה החשיבות של גביית כספים עבור אירועים פרטיים .ההנהלה מדגישה כי
אירוע בבריכה בשעות הפעילות המקובלות איננו מצריך תשלום נוסף והכוונה הינה רק לאירועים
אשר מחוץ לשעות הקבלה.
לגבי הברביט – מכיוון שעדיין לא נערך דיון עם "צוות הברביט" בהנהלה הנושא נשאר פתוח.
ביצוע :מנהל הקהילה.
רשם :שאול
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