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*שיחת קיבוץ

תתקיים ביום ד' ,2/7/6/ ,בשעה  ,2.:..בחדר הישיבות של הקיבוץ
בהשתתפות רו"ח אליאב יוסף
נושאים לדיון
 .6אישור המאזן המאוחד של הקיבוץ (כולל גם את חברות הבת) לשנת .2.61
*השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ה'-ו',
 ,1-6./7/6/בשעות .26:.. / 68:.. / 61:.. / 1:..
הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי  66/7/6/וראשון 61/7/6/
*תזכורת – החברים החדשים מצביעים בהצבעה זו.
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 2/1/6/
נכחו בישיבה :אילון פ רידמן ,אורלי סיגלמן ,יהודית מידן ,רונן לבנה ,מוסה בר סמך ,מושון וקנין ,גיל דגני,
אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.

נושא א' :תקציב שיכוני קבע למשפחות מפוצלות
א .רקע
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך ( 61.2.2.6/פורסם בד.מ 6216 .מתאריך  )21.2.2.6/נדון נושא
תקציב שיכוני הקבע למשפחות מפוצלות .לבקשת חברי המזכירות התבצעה בדיקה נוספת לגבי צורת
חישוב תקציב שיכוני הקבע למשפחות אלו.

ב .עיקרי הדיון במזכירות
א .בכל הקשור לצורת חישוב תקציב שיכוני הקבע של משפחות מפוצלות עמדת המזכירות היא שיש
לתת ביטוי לכך שבמשפחות אלו ישנם בני זוג אשר מתגוררים דרך קבע בקיבוץ אך אינם חברים .בני
הזוג אינם משלמים מיסים כחברים ובנוסף אין הקיבוץ אחראי לתת דיור לבני הזוג (גם אם התקבלו
לחברות בתהליך הקליטה האחרון) .בני הזוג משלמים שכר דירה מופחת על חצי מדירתם המקורית
(לפני שיפוץ) בלבד והדבר לכשעצמו מהווה הטבה משמעותית.
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ב .בצורת ההתחשבנות בנושא החזר עבור הממ"ד מצאה המזכירות כי יש לערוך תיקון .בעוד
שהמשפחות המפוצלות שילמו מכספם עבור ממ"ד שלם הוחזר להם רק חצי מהסכום שהתקבל
מהמדינה במסגרת תקציב שיכוני הקבע.

ג .החלטה
 .6בסיס החישוב עבור משפחות מפוצלות לא ישתנה ויישאר  2.%ממשפחה בה זוג חברי קיבוץ.
 .2יש להוסיף לתקציב החזר עבור חצי מהממ"ד נוסף ( מוערך בכ /1 -אש"ח) .החזר זה יועבר למשפחות
לאחר קבלת ההחזר מהמדינה לאחר השלמת התנאים הנדרשים על ידה.

נושא ב' :דיון בנושא חברים חדשים שאינם בנים
השתתפו בדיון :דודי ענבר – אחראית תחום צמיחה דמוגרפית ,יאיר גדיש ,יפעת ויוסי אנטמן,
קרולינה יוקטאן ,גלית ניר.
א .רקע
בפרויקט הקליטה נמצאות שמונה משפחות של חברים חדשים שאינם בנים .במסגרת החלטת עקרונות
הקליטה (אושר בקלפי  )2.7..1ניתנה עדיפות לבני קיבוץ בקליטה .כמו כן ניתנה לבנים הנחה בדמי
ההצטרפות של  ( 2.%הנחה של  22אש"ח) .החלטות אלו הובאו בפני כלל הנקלטים עוד בטרם הצטרפו
לפרויקט והוצגו בכנס בנים ומצטרפים.
בשנת  2.66התקבלה החלטה נוספת במסגרת דיוני צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה שהעניקה לבנים עדיפות
בבחירת מגרש .נושא זה נשאר פתוח בתחילת הפרויקט והובא להחלטה טרם עריכת ההגרלה לבחירת
המגרשים .כבר בדיונים בנושא זה עלתה סוגיית הומוגניות הקבוצה ואף הבנים הדגישו כי לאחר קבלת
החלטה זו לא יינתנו עוד עדיפויות לבנים והוסכם על כולם כי יש לייצר שוויון בעתיד לבוא .הנקלטים
שאינם בנים קיבלו את ההחלטה ואף נמסר להם כי אין כוונה לתת עדיפויות נוספות לבנים בהמשך.
בפועל ,נותרו הטבות לחברים החדשים שהינם בנים לאחר הקבלה לחברות בספטמבר  – 2.61הנחה על
שכ"ד ,הנחה בתשלום מס מוניציפאלי והנחה בתשלום לתלתון .לאחר הקבלה לחברות אף הועלה המס
המוניציפאלי בהתאם להחלטת הקיבוץ (מס הקהילה ירד בסכום זהה).
הדיון נערך בעקבות המצב שתואר מעלה לבקשתם של החברים החדשים להשוות את התנאים בקרב
קבוצת הנקלטים .נציגי המשפחות הציגו את הנתונים והתחושה שלהם.

ד .עיקרי הדיון





כתפיסת עולם ציינו חברי המזכירות כי מרגע הקבלה לחברות יש לייצר שוויון בין כל הנקלטים.
קליטה של חברים מן החוץ היא מורכבת יותר ועלינו לתת לחברים החדשים תחושת שוויון ובית.
בימים אלו מתקיים דיון בנושא שכ"ד ומס מוניציפאלי עבור הבנים כולם .דיון זה מתארך כבר שנים
ואנו במגמה לסיימו בחודשים הקרובים.
יש להפיק את הלקחים בהיבט זה ולהפנימם בדיונים על שלב ב' של פרויקט הקליטה.

ה .החלטה
א .על מנת לייצר אחידות ושיווין בקרב החברים החדשים החליטה המזכירות להשוות את התנאים של
הקבוצה כולה ולהשוות את התשלומים של החברים החדשים שאינם בנים לאלו של הבנים.
ב .המזכירות מנחה לסיים את הדיון הכולל בעניין הטבות הניתנות לבנים עד לשנת התקציב הבאה.
__________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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דו"ח מישיבת הנהלת הקהילה מיום .62/1/2.6/
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,לביא כרמי ,איתן ציון ,שאולי סנקר.

נושא א' :שיקום הנוי
השתתף בדיון :עידן מן
הדיון נערך כדיון המשך לישיבת הנהלת הקהילה הקודמת שנערכה בתאריך  .21.2.6/צוות הנוי נתבקש
בישיבה זו להכין תוכנית פעולה לשנה זו הכוללת עלויות כספיות ,לאחר שהנתונים שהובאו לישיבה
הקודמת היו גבוהים ביותר והראו כי החריגה בשיקום הנוי לשנה זו עלולה להגיע לסדר גודל של 22.,...
שקל .
התוכנית שהוצגה בישיבה הנוכחית ע"י צוות הנוי עשויה בקפידה רבה ,תוך שימת לב לפרטים של עבודה,
חומרים ,עבודת הבובקט  ,צוקיות ועוד .תוכנית זו מראה הוצאה שנתית של  11.,...שקל וחריגה
אפשרית של  1.,...שקל מהתקציב .מנהל הקהילה נתבקש לבדוק את תקציבי ההשקעות של הקהילה
ולחפש מהיכן ניתן להוריד השקעות לטובת הגדלת התקציב לשיקום הנוי מתוך הבנה כי ישנה חשיבות
גדולה לסיום התהליך ושיפור איכות החיים של החברים.
החלטה
א .צוות שיקום הנוי ממשיך בעבודת השקום מבלי להגדיל את מצבת כוח האדם ,לפי התוכנית
המוצעת על-ידם .כיון השיקום מהמכוורת החקלאית לכיוון מזרח.
ב .התוכנית המוצעת ע"י הנוי בסכום של  11.,...שקל הוצאה שנתית תבחן פעם נוספת לאחר 1
חודשים במהלך חודש ספטמבר.
ג .המקור התקציבי העיקרי (מתוך תקציבי השקעות הקהילה ) לתוספת עבור שיקום הנוי ,היא
המדרכה המיועדת לשיפוץ בין מועדון פיטנגו בר לבין חדר האוכל .כמו כן תבחנה השקעות
קטנות נוספות לא לבצוע בשנה זו.
רשם איתן ציון
__________________________________________________________________________

פניה אישית לצעירי הקיבוץ
בואו ,הצטרפו לצוות המדריכים במוזיאון יד מרדכי.
"מכלול ההנצחה – יד מרדכי" משווע למדריכים צעירים ברוחם ובעיקר בגילם שיוכלו להעביר את
המורשת של הקבוץ שלנו ואת הנושאים השונים בהם עוסק המוזיאון.
אסור לנו לשמוט את "המקל" שהועבר מוותיקי הקבוץ ,שהקימו את אתרי ההנצחה והמורשת ,לבני הדור
השני .אנחנו ,בני הדור השני מבקשים מכם ,בני הדור השלישי שתצטרפו לצוות ההדרכה כדי שלא נישען
רק על כתפי אנשים זרים מחוץ לקבוץ.
המוזיאון ושאר אתרי הזיכרון וההנצחה בקיבוצנו הם בעלי ערך היסטורי שלא יסולא בפז ואם לא נשמור
אותם קרוב ללב שלנו ,הם יהפכו לאתרים תיירותיים שיעניינו בסופו של דבר רק את הקופה הרושמת.
בימים  7-1ליולי ,יערך קורס למדריכים חדשים במוזיאון .עד עתה נרשמו רק אנשים מחוץ לקבוץ.
חשוב להזרים דם חדש וצעיר לצוות ההדרכה של המוזיאון ובעיקר שלכם בנים ובנות ,שגדלתם פה
ושהחלטתם שמקום זה ימשיך להיות ביתכם גם בעתיד.
כדי להבטיח את מקומכם בקורס ,התקשרו לתמר – רכזת ההדרכה .2.-7117628
פונים אליכם :ורד בר סמך ,ענת רייס ושאולי סנקר
__________________________________________________________________________
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בריכת השחייה – מיד מתחילים...
אנו נמצאים בשלבים האחרונים של הכנת הבריכה לעונת הרחצה .אנו מקווים שהכול יתנהל כמתוכנן.
הבריכה תפתח לצבור ביום שבת הבא  .2.7.6/בצענו מספר השקעות בבריכה למען פתיחתה בעונה זו :
הבריכה צופתה במעטה  p.v.cחדש עם מאחז יד ,הותקנה תעלת הגלישה הצפונית עם הצנרת הדרושה,
נקנה לוח חשמל חדש ,בקר חדש ,משאבה חדשה ,שופץ חדר המכונות ,שוקמה הגדר בחלק המזרחי,
הותקנה גדר בצד הצפוני.
יש לזכור כי אנו נדרשים להשקעה נוספת בשנה הבאה כולל חפירות בשטח ,לכן חלק מהדברים בבריכה
לא במיטבם  -הדשא לא נראה כ"כ טוב  ,הגדר היא גדר שתצטרך לעבור שדרוג בעתיד ,השירותים צריכים
טיפול ועוד.
הכניסה הצפונית לבריכה (לכוון המלתחות לשעבר) תבוטל ותחסם בגלל המדרגות הישנות ,שאינן
בטיחותיות והכניסה תהיה מהכניסה הדרומית בלבד.
הוראות לבריכה ושעות הפתיחה
כללי  -מתוך סכומים והמלצות בהנהלת הקהילה.






הבריכה היא מיושנת ( למרות כל הנאמר לעיל )..מול קצב הולך וגדל של צרכנים.
הבריכה היא עבור כולם – חברים בנים ,תושבים – וגם אורחים של כל אלה.
אוכלוסיית המשתמשים היא רב –גילית והצרכנים רבים ומגוונים .יש להתחשב אלו באלו.
יש לתת את הכבוד לשחיינים ,בהקצאת זמן יחודי להם.
מידתיות בהכנסת אורחים (מסיבה לדודה עם  2.מוזמנים ,הזמנת פלוגת המילואים – זה לא מידתי)...
 -החברים "טובעים" בין ים האורחים.

כללי התנהגות בבריכה










אין להיכנס לבריכה – אלא בשעות הפעילות בלבד.
אין לאכול בשטח הבריכה – אלא בדשא בלבד בבריכה.
אין להכניס בעלי חיים.
אין לעשן נרגילות בבריכה.
יש לשמור על הניקיון והסדר .
יש להישמע להוראות המציל.
על ההורים לפקוח עין על הילדים.
הרחצה אך ורק עם בגד -ים כולל תינוקות.
בהוראת משרד הבריאות  -לא יתאפשר קיום אירועים ושחיות ליליות בבריכה.

שעות פעילות הבריכה
ימים א-ה
 1:.. -7:1.שחיינים בלבד
 6/:..-61:..כלל הצבור
 61:..-2.:..שחיינים בלבד.
יום ו
 .7:1.-.1:..שחיינים בלבד
 62:..-68:..כלל הציבור
שבת
 .8:..-.1:..שחיינים בלבד
 .1:..-61:..כלל הצבור
 61:..-2.:..שחיינים בלבד.
בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט בימים ב' וה' בשעות  .8:..-6.:1.תהיה הבריכה פתוחה עבור ילדי חברת
הילדים .אנו רוצים להודות לאיציק לוי ,לעידו וצוות הנוי ולאחל לכולם עונת רחצה מוצלחת.
איתן
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תחרות ניחשת -זכית!
המשאל יהיה פתוח לשימוש עד שבת  68:.. - 28.1.6/לפני התחלת שמנית גמר.
https://docs.google.com/forms/d/1mXnQjBhfJ5h0AW_yVM2UL8oJZDKg7Y3
YfVlAD_C-kwo/viewfor

כללי התחרות של ניחשת -זכית!
טפסים שישלחו לאחר התאריך הנ"ל  -לא ישתתפו במשאל.
כל אחד יכול להשתתף פעם אחת בלבד ע"י מלוי ושליחת השאלון.
בחסות ועדת תרבות יד מרדכי

__________________________________________________________________________

מועדון החברים
ביום שני  03.1.6.במועדון על יד המוזיאון
ניפגש עם שחר ג'ויה-קולן (הלפרין)
מורה ליוגה ומטפלת בשיטה ייחודית:

שיטת מדעי השם
השיטה עוסקת באבחון והכוונה על פי תאריך לידה ושם מלא.
שחר למדה את השיטה הייחודית הזאת ומטפלת במערכות יחסים,
פרשות דרכים וחסמי התקדמות,
ויחסי ילדים – הורים.
מומלץ לבוא ולהיפתח לרעיונות חדשים
ארוחה קלה מובטחת!
להתראות  -הצוות
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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