מנדט וועדת חברים
 .1מתן מענה בפניות אישיות של חברי קיבוץ.
 .2תחום עזרת קרובים שאינם חברי עין חרוד איחוד (קרבה ראשונה :הורים ,בנים/בנות ,אחים/אחיות),
הינו התחום העיקרי בפעילות הוועדה.
 .3נושאי הסיוע האישיים ייבדקו אחת לשנה ויעודכנו בהתאם.
 .4הוועדה תתכנס בהתאם לפניות החברים ובאחריות מרכז/ת הועדה.
 .5באחריות מרכז/ת הועדה לקיים פרוטוקול הישיבות ולהעביר לגורמים הרלוונטיים.
 .6הוועדה לא תכריע במחלוקות בין חברים או בין חבר למוסדות הקבוץ.
קביעת קריטריונים לקבלת עזרת קרובים:
ועדת חברים נדרשת מדי פעם לדון בבקשות חברים לעזרה כספית לקרובים מדרגה ראשונה במצוקה
כלכלית.
להלן כללים שלפיהם תוכל הוועדה לקבל החלטות וכמובן שנשאר גם מקום לשיקול דעת.
 .1ניתן לפנות לעזרת קרובים רק לאחר מינימום חמש שנות חברות בקיבוץ.
 .2העזרה תידון רק בעקבות דו"ח בכתב של עו"ס או איש מקצוע אחר ובתוספת הצהרת הנזקק על מצב
פיננסי ( לפי שיקול דעת הוועדה).
 .3יש לחדש את הבקשה כל שנה .חידוש הבקשה באחריות המבקש.
 .4גובה הסכום שניתן לתת לחבר ₪ 555 :בכל חודש.
 .5בעלי חובות כרוניים וחברים שאינם ממלאים חובת עבודה ,או שנמצאים בסכסוך עם הקיבוץ (סכסוך
עם הקיבוץ :אך ורק אם המזכירות הפעילה  /רחבה מחליטה ו מיידעת על כך) לא יוכלו לקבל עזרת
קרובים.
 .6כל פנייה תידון לגופה.
מסגרת תקציב שנתית:
 .1מסגרת תקציב שנתית לפעילות הוועדה .₪ 65,555
 .2מגבלת סכום לאירוע חד-פעמי או אירוע מצטבר שנתי ,יהיה בסך .₪ 6,555
נסיעות על חשבון ועדת חברים:
נסיעות אישיות ע"ח ובאישור ועדת חברים יהיו במקרים הבאים:
החבר ייסע על כפתור מניע אישי ובסוף החודש יביא לאישור מרכזת הוועדה.
 .1ביקור בבית חולים של קרובים מדרגה ראשונה שאינם חברי משק (כפי שהוגדר במנדט הוועדה).
 .2תדירות קבלת הרכב תהיה אחת לשבוע .באישור מרכז/ת הוועדה או מזכיר/ה.
 .3במקרה של הורה /ילד /אח סיעודיים שהחבר נוסע לבקרם בתדירות של לפחות שתי נסיעות בחודש.
נסיעה אחת תהיה על חשבון הקיבוץ.
 .4אישור יינתן לאחר שיוגש דף הנסיעות החודשי עם סימון הנסיעות הרלוונטי ולא לפני.
 .5במקרה של פטירת בן משפחה מדרגה ראשונה מחוץ לעין חרוד ,יהיו שלוש נסיעות ע"ח הקיבוץ במהלך
השנה הראשונה אחרי הפטירה.
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