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שיחת קיבוץ תתקיים ביום ראשון  31.32019בשעה  20:00בחדר האוכל
על סדר היום:
 .1הצגת מועמדות לריכוז ו .מינויים לילך צאיג אבן צור.
 .2הצגת מועמדות של נציגי ציבור לקרן מילואים :פרויקה ,מיקס וערן רז
 .3שיחת הסבר בנושא ביטוחי בריאות על ידי יורם ויסברג -יועץ ביטוח בריאות .
סיכום ישיבת מזכירות מתאריך 11.3.2019
על סדר היום:
 .1פנייה של אסתר וחנה לגבי תיקון האנדרטה לזכר תלמידי בתי הספר בנופי הבשור.
לפני כשנה הוקמה בנופי הבשור אנדרטה לזכר תלמידי בתי הספר באשכול שנפלו במערכות ישראל
ובפעולות איבה ,מהאנדרטה נפקד שמו של אמיר אבני ז"ל ,בנם של דורה ואבינועם ז"ל .אמיר היה
בנו הבכור של הקיבוץ ונהרג בעלותו על מוקש במטע של נירים בשנת .1971
ענת כמזכירת הקיבוץ ,פנתה לגורמים שונים בבית הספר ובמועצה במכתב רשמי בבקשה לתקן את
הטעות .בתשובה נאמר כי אמיר לא למד בבית ספר תיכון באשכול ולכן לא נכלל ברשימה זו.
אמיר למד בנירים והמשיך יחד עם כל ילדי נירים לתיכון ברוחמה ,מכיוון שבאותה עת לא היה בית
ספר תיכון באשכול.
אסתר וחנה ביקשו מהמזכירות מנדט להמשיך ולפעול לתיקון האנדרטה כך ששמו של אמיר ז"ל
יונצח יחד עם כלל חללי האזור שגדלו והתחנכו כאן.
סוכם:
מזכירות קיבוץ נירים רואה חשיבות רבה בהנצחת חללי צה"ל ופעולות האיבה ומבקשת שיעשה צדק
עם זכרו של אמיר ז"ל ,עם משפחתו ועם קיבוץ נירים .המזכירות מבקשת מאסתר וחנה להמשיך
לפעול מול גורמי בית הספר והמועצה תוך עדכון ושיתוף המזכירות.
 .2ריכוז כלל הביטוחים תחת הצוות לביטחון סוציאלי.
יוסי דיווח למזכירות כי נערכה פגישה בנוכחות מרכז הצוות לביטחון סוציאלי -עמית ניר ,יו"ר קרן
המילואים -רמי ברגיל אסתר ויהודה ממנהלת הבריאות והרווחה ,מנהל הקהילה שאול דובשני ויוסי
קרמר כמזכיר בנושא ריכוז כלל הביטוחים תחת הצוות לביטחון סוציאלי הוצא להוסיף את רמי
ברגיל כמשקיף בצוות.
הוחלט :המזכירות רואה חשיבות בריכוז כלל הביטוחים תחת קורת גג אחת ומקבלת את ההמלצה.
 .3ערעור על מיסוי קרן השתלמות של חן ברגיל בהשתתפות ניר מנהל הכספים.
חן ורמי ערערו על מיסוי קרן השתלמות של חן אשר נגבה מהם בשנת השבתון של חן .
המזכירות דנה בערעור.
הוחלט
• לדחות את הערעור
• לקיים דיון מחודש על קרן ההשתלמות של המורים במגמה לצמצם פערים בין קרנות ההשתלמות.
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 .4העלאת היקף משרה רכזת ועדת קליטה אלמוג חולות.
אלמוג פנתה בבקשה להגדלת היקף המשרה של ריכוז קליטה ל  , 75%היקף המשרה עד היום היה
40%
משרה ,אלמוג הציגה בפני המזכירות את המשימות אשר כרוכות במילוי התפקיד ,ואת צרכי הקיבוץ
בהקשר לקליטה ,את המורכבויות ,של התפקיד ואת חלוקת שעות העבודה והמשימות לעתיד.
המזכירות הביעה הערכה לעבודתה של אלמוג כרכזת קליטה ולשעות הרבות הכרוכות במילויו
והשתכנעה כי ראוי להגדיל את היקף המשרה של רכז קליטה בקיבוץ נירים כיום .
הוחלט
לאשר את הגדלת היקף המשרה של רכזת הקליטה ל75%
תוצאות ההצבעה בקלפי חברי ועדת הקלפי :אליהו רז ,נמרוד חפץ ,נדב פופולוול
מועד ההצבעה 203 21,22,3,2019- :מספר בעלי זכות הבחירה :סה"כ המצביעים132 :
בחירת תמר ברגר למנהלת מש"א
בעד  80.91% - 89מהמצביעים
נגד  19.9% – 21מהמצביעים
בחירת דרור תנורי למנהל עסקי (ריכוז משק)
בעד  74.62% – 97מהמצביעים.
נגד  25.38% - 33מהמצביעים.
בחירת ריקי דודאי להנהלת תרבות
בעד  85%- 109מהמצביעים.
נגד  14.6% – 18מהמצביעים.
בהצלחה לבעלי התפקידים החדשים.
שבת שלום
רשם יוסי קרמר
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