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 השבוע לא תתקיים שיחת קיבוץ. •

 5.3.2012  מתאריך סכום שיחת קיבוץ

 

 על סדר היום:

 נוהל אסיפה נדחית  .1
 נמסרה הודעת המזכירה לגבי נוהל אסיפה נדחית.

) תקנון קרן מילואים ותקנון פנסיה לחברים  התקנונים  הרוב הדרוש לקבלת היות ולא התקבל  
בתאריך    ותיקים( שהתקיים  ל  9-11.2.12בקלפי  יש  אסיפה  ,  של  בנוהל  נוספת  הצבעה  קיים 

 נדחית, האומר: 
הקלפי    יום  30  -  10תוך   ההחלטה  מתאריך  כהודעה.   הנדחית  ההצבעה  סעיף  לשיחה  יגיע 

 מן המצביעים.  75%,  ברוב  של  בקלפי תתקבל בכל  מספר של משתתפים בעד ונגד
 הנושא הועבר להצבעה בקלפי. 

 

   5.3.12סיכום ישיבת מזכירות מתאריך 

 על סדר היום:

ליויתן .1 ליאור  ורון    קרן השומר  בקשה להשתתפות כספית לקרן השומר בהשתתפות  הצעיר 
 מרכז קן מעלה הבשור.

תן  יך להקים קרן שת את המציאות הכלכלית של השומר הצעיר ואת הצור   ליאור לויתן סקר
 בטיח את המשך קיומה של התנועה. ותמענה ומשען כלכלי ארוך טווח  

אש"ח מידי    20-100לתמיכה בהקמת הקרן בסכום של     ,הפניה היא לקיבוצי השומר הצעיר
אינה לדאוג  היה על בסיס פירותיה כאשר מטרתה  י  . השימוש בכספי הקרן2017ה עד שנת  שנ

 ת קיומה של תנועת השוה"צ בעתיד. ח, אלא להבט להתנהלות שוטפת
דיון לגבי הפניה  התקיים  ועלו היבטים שונים  לגבי אופן  במזכירות  , כמו כן היתה התיחסות 

 . הפעלתו של הקן במעלה הבשור עם דרישה לקיים פעילות יותר משמעותית בו
: המזכירות רואה בחיוב את השתתפות נירים בהקמת הקרן. תרומת נירים תהיה חד  הוחלט

ה. התרומה תתבצע בפועל לאחר בדיקה  אש"ח . המקור יהיה תקציב הקהיל   20מית בסך  פע
 .   2012תוצאות הבדיקה בספטמבר   חצי שנתית של תקציב הקהילה.

 

 יפוי כח להצבעה בקלפי  בהשתתפות אליהו רז יו"ר הקלפי.  .2

בקלפי   האגודות,   רשם  תהתייחסו לאחר   הצבעה  להיותי ,בעזרת    כי  ,יכולה  כוח  ע"י  ר  יפוי  ק 
זוג, או  \פוי כח מבןיי בני  נמצא כי חברים אשר אין להם  ע"י חבר הנמצא בחו"ל,  זוג או  בת 

וכד' אינם   נמצאים בבית סיעודי  נמצאים בנירים במועד הקלפי, או חולים או  כאלה שאינם 
 יכולים להצביע. 

נירים ולק כי קיימת אפשרות לקבל    ,עצות עם עו"ד כהן נמסריבהתי  יים  החלטה פנימית של 
חריגים   במקרים  אפשרות  קיימת  כן  כמו  כפולות,  מעטפות  בנוהל  בקלפי  מוקדמת  הצבעה 

 להפוך את הקלפי לקלפי נודד. 
המחסור בנוהלי קלפי    ת ההצעות מול עמדת הרשם וכן הודגשבו נשקלה תקפו   התקיים דיון

 מסודרים, היות וכל נושא ההצבעה בקלפי קיים בנירים רק במהלך השנתיים האחרונות. 
   הוחלט: 

,להצבעה בקלפי,  הוק    -אדצוות    מנותל .א הלים הקיימים  נתוך שילוב  לבנית תקנון מסודר 
   כבר באוגדן נירים.

 .לקבל חוות דעת משפטית .ב
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 : עו"ד ברק טבתמ להלן חוות הדעת המשפטית כפי שהתקבלה 
 

  להצבעה נחשבת   אינה נודדת  קלפי של בדרך או מוקדמת הצבעה  של בטכניקה  הצבעה *
  מותרת בהם המקרים  בגדר להיכלל נדרשת כן אינה   ועל( כח  בייפוי כלומר )  אחר  באמצעות

 . זוג בן בידי  הצבעה או  ל"בחו הנמצא אדם  עבור הצבעה  קרי, כח בייפוי הצבעה

 .  לעיל המפורטות מהדרכים   בדרך הצבעה לסוגיית נדרשו טרם  המשפט בתי היום עד * 

  הנוגעות אחרות  החלטות לקבל שרשאי כפי בדיוק זה  מסוג החלטות לקבל רשאי  הקיבוץ * 
 .לדין מנוגדת  אינה  זו בדרך  הצבעה, לעמדתנו, וכאמור, להתנהלותו

איילת רם, יוחנן    בבית העלמין בהשתתפות חנה רובינשטיין,ערעור על הקמת סככת אבלים   .3
 הגלילי. 

סככת אבלים , בשטח הרחבה שמול המצבה לחללים שאינם    2011ביולי  בבית העלמין הוקמה  
 זורית  ות הראשית במועצה האהסככה הוקמה מכספים שהתקבלו מן הרבנ  קבורים בנירים. 

הקמה היו יוחנן, פנחס איילת רם וועדת  שותפים לקבלת ההחלטה על ה  אש"ח.  12אשכול בסך 
 בניה. 

רובינ הסככהחנה  הקמת  על  ערעור  הגישה  לאופיו  שטיין  מתאימה  אינה  הסככה  לדעתה   .
 הייחודי של בית העלמין מבחינת החומר, הייעוד והמיקום. 

התי  כן  הטקסית  יכמו  ולמשמעות  המועדון  מן  היוצא  הלוויה  מסע  של  לאופיו  בדבריה  חסה 
 סע זה  לקהילה. והחברתית של מ 

היה לא תקין, לא פורסם בציבור    , על הקמת הסככה  ת הנוהל בו התנהל הליך קבלת ההחלטו
 ית על לוח המודעות כמקובל . ולא נתלתה תכנ

 התקיים דיון והוחלט:

מגרש  המזכירות קבלה את ערעורה של חנה ומאשרת העברה של הסככה ממקומה הנוכחי אל   .א

 . פרוק והרכבההכוללת  ₪   8000 ת משוערת של בעלו,שלפני בית הקברות  החניה, 

המציינת את מיקומה החדש של הסככה, לעיון  לקראת הביצוע תתלה על לוח המודעות מפה   .ב

 ותגובות הציבור. 

מחסה  ככסככת אבלים,  –במקומה החדש תוכל הסככה לשמש את כל המטרות לשמן הוקמה   .ג

 מגשם וסככת צל לבאים לבית העלמין. 

 ת חנה, איילת רם ויוחנן. הסיכום מקובל על דע .ד

 

 

 מספר החברים במודלים השונים  .4

 1.3.2012  -נכון ל    דרורה מסרה למזכירות דו"ח על מספר החברים במודלים השוני

 מכלל החברים.  75%חברים המהווים    132   נמצאים במודל השינוי

 . גמלאים 11מכלל החברים. מתוכם  25%הווים חברים המ 44 נמצאים במודל השיתופי
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 הודעות 
 מזכירה 

 תזכורת מעבר ממודל למודל .1
ע  או להיפך, מתבקשים להודי למודל השינוי,    2012אפריל  נים לעבור בחודש  חברים המעוניי 

 .  20.3.12 -ע"י מכתב בתא מזכיר, לא יאוחר מה  
 
 
 

 
 

 נוסח פתקי הצבעה לקלפי .2

 תקנון קרן מילואים  .א

 בעד             נגד    

 תקנון קרן פנסיה לחברים ותיקים  .ב

 בעד                     נגד         

 דרורה                                                                                                                       
 
 
 
 

 ועדת קלפי 
 להלן מועדי הקלפי בנושאים הבאים: 

 אישור תקנון קרן מילואים. .1

 אישור תקנון פנסיה לחברים ותיקים.  .2
 

 הקלפי יתקיים במועדים הבאים: 
   20.00  – 19.00בשעות      15.3.2012יום ה'   
   20.00  – 19.00בשעות       16.3.2012יום ו'    
   13.00  – 11.30בשעות      17.3.2012שבת    

 

 יו"ר ועדת קלפי   -אליהו                                      
 

 
 רשמה: דרורה 

 
 
 
 

 ש  ב  ת    ש ל ו ם 
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 מידע משולחן הקהילה בנירים -מחודש לחודש 
 
 של הנהלת הקהילה  9ישיבה מס'  -  21/201/18

גובה   .1 על  וכן פרטים  נמסר דו"ח מפורט על תהליך הפיטורים של שלום סבן  לחברי ההנהלה 
  הפיצויים ששולמו לשלום. 

לחברי ההנהלה נמסר דו"ח מפורט על פיטוריו של ד"ר צביקה רוזנבלום. הובהר כי הפיטורים   .2
העלויות   מחמת  ונעשו  הבריאות  ורכזת  השיניים  מרפאת  צוות  עם  פעולה  שיתוף  תוך  נעשו 

 הכבדות שהיו כרוכות בהעסקתו של ד"ר רוזנבלום.  

וניהולי .3 עסקי  יועץ  של  לעבודה  כניסתו  על  דו"ח  שמעה  כ    ההנהלה  של  לעבודה    4למרכול 
חודשים. מטרת הייעוץ  להביא את המרכול להתנהלות כספית מאוזנת, פיתוח תודעת שירות  

 ושיפור עבודת הצוות.  בסיום העבודה יימסר דו"ח להנהלה.  

הכנת    –היעדים    ה אתללשכ.    2011  12  -9ההנהלה ביצעה בקרה על תכנית העבודה לחודשים   .4
   .הסעותענף המזון , לענף הבגד וות ל, תכנית התייעל2012תקציב 

דו"  .5 דרישות בתחום    חנמסר  בפגישה הועלו מצידנו  וסגנו.  ביקור ראש המועצה האזורית  על 
 תיקון הממ"דים, טיפול בשפכים, תשתיות ושימור משרת רכזת הגיל הרך בקיבוצים.  

 

    של הנהלת הקהילה 10' ישיבה מס  -  21/201/30

להטי .1 ההצעה  על  דיון  עבור  התקיים  וכן  לחבר  במועדון  ופרטי  עסקי  שימוש  עבור  תשלום  ל 
 השאלת ציוד וציוד הגברה.  

במועדון.   שנעשה  השימוש  עבור  הקהילה  ומפעילויות  מחברים  תשלום  לגבות  לא  הוחלט 
תושבים, גורמי חוץ ופעילויות עסקיות יחויבו בתשלום  עבור השימוש במועדון ובציוד. כמו כן  

לשימו כללים  נספח  לציוד  אושר  האחריות  על  דגש  ובו  משתמש  לכל  שיימסר  במועדון  ש 
יהיה במחיר עלות   ידרש,  ניקיון המועדון לאחר הפעילות, אם  עבור  ולניקיון המקום. תשלום 

 . עבודה שעתית

   של הנהלת הקהילה 11ישיבה מס'  -   2201/2/15   

יד של איילת   נמסר על מינויה של איילת רם לתפקיד מלוות קשישים וחולים. תאור התפק  .1
והסבר על תפקידה הוצגו לחברים בפגישה במועדון. במסגרת התפקיד גם ליווי חולים לבתי  

 חולים.  

ראי  לפוניה והכבלים כענף בקהילה. האחנמסר על הכוונה לארגן את מכלול התקשורת, הט .2
לענף יפעל במסגרת תקציבית וינהל את נושא הטלפוניה, האינטרנט והכבלים תוך מתן דגש  

 יכות השירות ופיתוח השירותים.  לא

של   .3 השיפוץ  תקציב  ממסגרת  חריגה  צפויה  כי  עולה  ביניים  מדו"ח  כי  נמסר 
החריגה   מן  המכבסה/קומונה.  החשמל  נובעת  מערכת  את  לחדש  מזגנים,  להחליף  הצורך 

 ולהעביר מספר רב יותר של תאי בגדים מאשר תוכנן.   

המשחקים. להנהלה תוגש הצעה לשיפוץ  נמסר על דו"ח חמור על רמת הבטיחות של מגרשי   .4
ונגד   יסגרו  שהמגרשים  סכנה  קיימת  השיפוץ  ללא  הנדרשת.  הבטיחות  לרמת  המגרשים 

 האחראים ינקטו צעדים משפטיים.   

השקיי התקיי .5 בעניין  הנוי  פניית  על  דיון  הבוסתנים  ם  בפני  הפרטייםת  להביא  הוחלט   .
 . נרת הנוי(ההנהלה הצעה מפורטת לפתרון הבעיה )שימוש במים מצ

 

 משולחן מנהל הקהילה  

רבים ודאי שמו לב לכך שמודדים עובדים בקבוץ. מי שיביט היטב יראה גם    -  מודדים בקבוץ •
הנדרשים   הכמויות  וכתבי  המפות  את  להכין  כדי  נעשות  המדידה  עבודות  וסימונים.  יתדות 

עיליות   תשתיות  לחידוש  תקציב  לקבלת  חצר    –כתנאי  ותאורת  מדרכות  ממשרד  כבישים, 
 .  2013אישור התוכניות והתקציב,  אנו מקוים כי העבודות יתחילו באביב   אחרהחקלאות. ל
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קופ"ח   • של  המחוז  הנהלת  שבו   -ביקור  חולים  לפני  קופת  של  דרום  מחוז  הנהלת  ערכה  ע 
אורית,  את נירים יצגו  כללית ביקור במרפאה. בביקור השתתף כל הצוות הבכיר של ההנהלה  

תוצאות השיפוץ וכן    -דבורה ואריק. הנהלת המחוז ציינה לשבח את מראה המרפאה, ניקיונה  
 במדדים הרפואיים והמקצועיים.   עומדת בהצטיינותציינה כי המרפאה 

  

הקהילה   • בתאונה.   -רכב  מכונית  נהרסה  וכן  מכוניות  שתי  נמכרו  האחרונים    בשבועיים 
החג לפני  המשתמשים  ציבור  על  להקל  לפני    ,במטרה  חדשות  מכוניות  שתי  קניית  אושרה 

 . סעו בזהירות !  2012לפי תכנית הישנות, השלמת מכירת המכוניות 

סטודנטים   • חדרי  תכול   -ביטוח  את  הקבוץ  ביטח  לקבוץ.  בעבר  מחוץ  הסטודנטים  חדרי  ת 
 . 1.1.2012ביטוח זה הופסק החל מ 

    

והפסדים מיותרים ברצוני להבהיר כי החזר הוצאות    כדי למנוע אי הבנות    -החזר הוצאות   •
ורק   אך  יעשה  האישי  מע"מ( לתקציב  )כולל  כחוק  מס  חשבונית  "מאולתרות"    מול  קבלות 

שימו לב לכך ועזרו לנו לעמוד בהוראות החוק  ופתקאות לא יתקבלו בהנהלת החשבונות. אנא 
 ובכללי ניהול הספרים בקבוץ. 

 

הסביבה   • לאיכות  המחלקה  מנהלת     -ביקור  בשמת  של  ביקור  התקיים  שבועיים  לפני 
העלתה מנהלת המחלקה )תושבת  המחלקה לאיכות הסביבה של המועצה האזורית. בביקור  

בכל הקבו  עניין    ץ( את הכנות המועצה להפעלת מערך מחזור  ישוב. מצידנו העלה מיקס את 
 התברואה, הדברת מכרסמים ופינוי גזם. הובטח לנו כי ביקורים כאלה יהיו עניין של קבע. 

לפני כשבוע הושלמה התקנת המכונות החדשות במכבסה והיא נותקה מהקיטור.    -ענף הבגד   •
צו יתחיל  הבא  בשבוע  בכביסה.  הפיגור  על  להתגבר  רבים  מאמצים  עושה  הבניין  הצוות  ות 

מבנה  ב  כולו  יעבוד הענף,שבסוף השבוע הבא  , בהעברת תאי הבגדים למבנה המשופץ במטרה  
ם יהנו מהשיפורים בשירות,  -ל-ו-המכבסה. אני מבקש מהציבור לגלות סבלנות. אני בטוח שכ

 באיכות ובעבודה במקום מותאם ומתאים לצוות קטן ומקצועי כצוות הענף. 
 

משותף של מחלקת הביטוח במשקי     במאמץ  -לים של הקבוץ   שדרוג פוליסת הביטוח המש •
  , הקיבוצים, מחלקת הבריאות והרווחה של התנועה ובסיוע המחלקה המשפטית של התנועה

 שודרג בצורה משמעותית הביטוח המושלם לחברי הקיבוצים. 
 חתמנו על הצטרפות להסכם החדש. לאחר שהשתתפנו בכנס הסברה 

 
 

ש ההחרגות  את  מבטל  חיתום  ההסכם  ללא  הצטרפות  ומאפשר  הקודמים,  בהסכמים  היו 
, הורחבו ההגדרות הרפואיות ,    19רפואי. ההסכם כרוך בפרמיה מופחתת לילדים ובני עד גיל  

אפשר ביטוח בן/בת שעזבו את הקבוץ באותם  ת אפשרויות לקבלת חוות הדעת שניה וכן מוה
ל ההסכם החדש יכולים לפנות  שנים. חברים המעוניינים בפרטים נוספים ע   5התנאים למשך  

 אל דבורה או אלי. 

המוסף הכלכלי של "הארץ"     the markerהשבוע פורסם ב      -משהו על עלות אחזקת רכב   •
עלתה  רכב  אחזקת  עלות  חודשיים   8%  -ב    כי  )כמו  תוך  שניה  מיד  רכב  אחזקת  עלות   !

ל   מגיעה  ל  2.22מההשכרה(  בהשוואה   לק"מ  הדלק    ₪2.08   עלות  כ  היבינואר.    1/3א 
האחזקה גוררים  מהוצאות  הרכב  ערך  וירידת  הון  החזר  והיתרה   31%.  האחזקה    מהוצאות 

 היא עלות התיקונים, הביטוח והרישיון.  

)מ  –  חיובי ארנונה  • עזר  וכד'(  לתשומת לב החברים. המועצה החלה לחייב עבור מבני  חסנים 
 טים אצל לילך אבן צור או אצלי. . פר2012החל מינואר  

 

 אריק חצור                                                                                                           

 מנהל הקהילה                                                                                                                                    


