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עדכון מישיבת צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה 1/00/01/02
נכחו בישיבה :גדי רינת ,הגר וינר ,שמעון כורם ,מרים דרור ,קוצי וייל ,גלעד בארי ,ישראל מידן ,איילון
פרידמן ,משה סוקר ,עמי וולקוביץ ,צבי מירב ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.
השתתפו בדיון :עו"ד עומר כהן  ,עו"ד רותם ליכטנשטיין.
נושא א' :דיון בנושא "יתומי היום הקובע"
תזכורת :במשך השנים האחרונות עמד נושא יתומי היום הקובע ברקע של תהליך השיוך .נושא יתומי
היום הקובע הינו נושא טעון רגשית ,בעל משמעויות כספיות לא מבוטלות ,משמעויות משפטיות
וערכיות ,ומכאן המורכבות הרבה של העיסוק בו .צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה דן בנושא במהלך כמה
ישיבות וקיבל החלטה עקרונית כי יש לתת פיצוי כספי בסכום שיקבע בהמשך בהתאם לשאר
המאפיינים של מודל האיזונים וטבלת האיזונים .לגבי עקרון חלוקת הפיצוי נדרש הצוות לקבל
החלטה בשתי נקודות עקרוניות:
א .חלוקת סכום כסף בגין מורישים (שני חברים שנפטרו טרם היום הקובע) או סכום קבוע
המיועד לכל אחד מהיורשים.
ב .חלוקה רק ליורשים שהינם חברי קיבוץ היום או גם ליורשים  0בנים המתגוררים מחוץ
לקיבוץ.
עיקרי הדיון:
הדיון ארך כשעתיים ובמהלכו הציג כל אחד מהחברים את עמדתו .חלק מן החברים סבר כי אם
מחולק סכום של פיצוי כספי עליו לשמש את חברי הקיבוץ בלבד מתוך אחריותו של הקיבוץ לביטחון
סוציאלי לחבריו הן על פי ההיגיון הבריא והן מתוך נימוקים משפטיים .עמדה זו גרסה גם כי יש
להתייחס בחלוקה רק לחברי קיבוץ.
מנגד טענו חלק מן החברים כי יש לחלק את הפיצוי הכספי לפי בית אב מתוך שיש בכך משום הכרה
בתרומתם של חברי הקיבוץ שנפטרו .רוב המצדדים בעמדה זו סברו כי אם כך יוחלט ,את הפיצוי יש
לחלקו ליורשים  0בנים גם אם אינם מתגוררים בקיבוץ.
במהלך הדיון הציג עו"ד עומר כהן את חוות הדעת המשפטית של משרד עו"ד של הקיבוץ .עו"ד כהן
סבר כי אם יחולק סכום כספי ראוי שיחולק בגין המורישים ,חברי הקיבוץ שנפטרו ,לבנים  0יורשים,
בין אם הם מתגוררים בקיבוץ ובין אם מחוצה לו .עו"ד עומר כהן נימק את חוות דעתו ואף הסביר את
הסיכונים המשפטים הכרוכים בחשיפה לתביעות משפטיות.
המלצה:
בסיכומו של הדיון סוכם כי המלצת הצוות היא לחלק את הפיצוי הכספי בגין ההורים המורישים,
לבניהם0יורשיהם ,בין אם הינם חברי קיבוץ ובין אם מתגוררים מחוצה לו .מנגנון הפיצוי יובא לאישור
החברים בקלפי.

נושא ב' :עדכון לגבי ערוצי התכנון ומודל האיזונים
ערוץ התכנון:
צוות הפרצלציה (משה סוקר ,עמי וולקוביץ' ,אליהו שחם – מרכז ועדת תכנון ,איתן ציון ושאולי
סנקר ) נפגש פעמיים ובמהלכן סקר את המגרשים המיועדים לכל אחד מן החברים .הצוות סימן את
הבעיות האישיות והעקרוניות שקיימות בדרך לסיום ההתאמה בין בית אב למגרש .הצוות ביקש לקבל

מדידות חוזרות של חלק מן האזורים בהם שודרגו המדרכות על מנת לוודא את גודלם של המגרשים.
בשבועות הקרובים יבצעו חברי הצוות בחינות נוספות עבור חברים להם נדרש טיפול בהתאם ל"נוהל
אכלוס מגרשים" .בנוסף נערך הצוות מול משרד התכנון לחלוקת תשריט המגרש לכל בית אב ברגע
שיסוכמו כלל המגרשים.
ערוץ מודל האיזונים:
בשבועות האחרונים עסק צוות מודל האיזונים (שמעון כורם ,גלעד בארי ,מרים דרור ושאולי סנקר)
בבניית טבלת איזונים שתכיל את כלל הפרמטרים הנדרשים לחישוב במסגרת מודל האיזונים .הטבלה
נבנתה בעזרת רו"ח אביחי פישגרונד ממשרד רואי חשבון  .Bdoהצוות יתכנס וידון שוב לגבי כל אחד
מהפרמטרים ויביא את המלצותיו לצוות ההיגוי הרחב.
תוצרי עבודת צוותי המשנה עד כה יובאו לישיבת צוות ההיגוי הקרובה שתתקיים בתאריך .2.00.1/02
לאחר התייחסות חברי הצוות הערותיהם והארותיהם ימשיכו הצוותים בעבוד החומר ותיקון הנדרש.
רשם :שאולי סנקר

