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החזרת חובות

בשנת  2002הוחלט בקיבוצנו על שינוי אורחות חיים .במסגרת זו
חברי הקיבוץ נעשו אחראים באופן אישי על פרנסתם וכנגזר מכך על
הפנסיה שלהם.
באופן מקרי התברר לי לפני זמן מה שהחברים אשר משכורתם לא
הועברה אליהם באמצעות תלוש משכורת לא קיבלו במשך כשש
השנים הראשונות את מלוא הזכויות הפנסיוניות שהיו זכאים להן.
לפני כחצי שנה תקנון הפנסיה הועלה לדיון ציבורי וחברים הזכירו
את הנושא הנ"ל .הוחלט אז להחזיר לחברים שהם כבר בפנסיה
ושלא הופרשו להם ההפרשות הנ"ל את הכספים שהקיבוץ חייב
להם ,באופן הדרגתי ,אך ההחלטות טרם בוצעו.
חשוב לציין ,בנוסף ,שהחברים הזכאים להחזר ההפרשות הפנסיוניות
הנ"ל כעת ובעתיד לא קיבלו מסמך המציין את הסכום שהקיבוץ
חייב להם.
ישנה שאלה נוקבת נוספת :הסכום שטרם ניתן אמור היה להינתן גם
כך באופן הדרגתי ,חודש אחר חודש ,למרות שהוא חוב מהעבר
והזכות לא תעבור לשארים במידה המצערת של פטירת החבר .האם
כל זה לא מהווה סוג של השתמטות מוסרית של הממסד כלפי
חבריו?
מצאתי לנכון לפרסם רשימה זו בעלון הקיבוץ ,למרות שפניתי מספר
פעמים למנהל הקהילה בנידון ,כי אינני יודע אם כל האנשים עליהם
מדובר שמו לב שההחלטות הנ"ל לא בוצעו.
אני מקווה שנושא שכזה ,בעל רגישות חברתית והיבטים מוסריים
יטופל במהרה בדרך הטובה על-ידי מוסדות הקיבוץ.

יגאל פומרנץ
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הנהלת הקהילה

על סדר היום
שינוי קידומת החיוג לחו"ל – החל מ 01/06/2011 -הוחלפה החברה איתה התקשר הקיבוץ
לצורך מתן מחירים מוזלים לשיחות לחו"ל .מעתה יש לחייג כקידומת ) 012קווי זהב( ולא
כמו שהיה נהוג עד היום .מחירון החברה לחברים נמצא על לוח המודעות בחדר האוכל.
בוסתן אלברט – חנכנו השבוע בנוכחות אלמנתו פלורנס ,את בוסתן אלברט לזכרו של
אלברט ברודצקי ,שהיה ידיד קרוב של רבים מחברי הקיבוץ ,והלך לעולמו בשנה שעברה
לאחר מאבק במחלה ממארת .ברצוני להודות לאנשים אשר תרמו מזמנם וממרצם להכנת
הבוסתן – ליורם בן משה ומיכה שטרן אשר יזמו את הקמת הפרויקט ,לצוות הנוי ובמיוחד
לניסים ויניב נהרי ,שהשקיעו זמן רב בהכשרת המקום והפיכתו לאזור נקי שנעים לשבת בו.
בהזדמנות זו אני מבקש מהחברים והילדים שמבלים במקום לשמור ככל האפשר על
ניקיונו.
ביקור במאהל המחאה לשחרור גלעד שליט – מדי שבוע ביום שישי מתארחים שני
קיבוצים במאהל המחאה לשחרורו של גלעד שליט ,מול בית ראש הממשלה בירושלים,
לקבלת שבת עם המשפחה והפעילים למען שחרורו .התאריך בו משובץ קיבוצנו לאירוח
הינו ה .5/8/2011 -בימים הקרובים תופיע הרשמה בחדר האוכל עם פרטים נוספים לגבי
הנסיעה .אנא שריינו ביומנכם תאריך זה והירשמו מוקדם ככל האפשר על מנת שנוכל
להתארגן עם תחבורה לאירוע.
תגובה קצרה לרשימתו של יגאל – בשנים  2006 – 2002עקב מצוקה תקציבית ,אכן לא
הועברו חלק מההפרשות הסוציאליות של החברים העובדים בגת ,בקהילה ובחשבונית
לקרנות החברים ,ונשארו כמקור לקהילה .פעולה זו בוצעה בצורה שקופה ואושרה כל שנה
בתקציב הקהילה ,וכחבר בהנהלות בשנים אלו אני יכול להעיד גם על מאבקים לא קלים
אשר התחוללו סביב סוגייה זו .עד שבשנת  2007הופרשו מלוא  18.33האחוזים להם זכאים
החברים לקרנות .בתקנון הפנסיה שאושר בקלפי לפני ארבעה חודשים הוחלט על מנגנון
פיצוי לחברים אשר לא הופרשו להם מלוא ההפרשות .הפעלת המנגנון הייתה אמורה
להתבצע על ידי רכז הפנסיה וצוות הפנסיה הנבחר )בימים אלו אנו מחפשים חברים לצוות
זה( .מכיוון שהבחירה מתעכבת ,לקחתי על עצמי את הטיפול בנושא רגיש זה .בימים אלו
הועברו הנתונים על ההפרשות החסרות ליועץ הפנסיוני של הקיבוץ יובל דורי ,על -מנת
שיהפכם לקצבה חודשית .אני מקווה שיובל יסיים את עבודתו בימים הקרובים ,כך שנוכל
לבצע את ההשלמה התקציבית כבר בחודש זה .אני רוצה להדגיש בהקשר זה שכיוון
שמדובר פה בחישוב אקטוארי ,כלומר כל אחד ביחס לגילו ,החברים לא נפגעו ,או נפגעים
מבחינה כספית ,מדחייה של חודש .באשר לסוגיית השארים אותה מעלה יגאל ,הנושא לא
טופל בתקנון פנסיה וראוי יהיה שיעלה באחד הדיונים הקרובים של ועדת הפנסיה
שתיבחר.

אלדד מגל
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ישיבה מס' 7
משתתפים
חסרים

 4במאי 2011

ועד ההנהלה

ראובן ליכטנר ,אורי אריאלי ,נילי קפלן ,יניב בן צבי,
שאול אתר ,בתיה אתר ,דוד עין דר ,רונן פטרקובסקי,
אלדד מגל ,אלון שפיצר
אסנת גורן ,אסתי מנור

סדר היום
 .1אישור פרוטוקול הנהלת הקהילה מס'  6/2011מה – 05/04-הפרוטוקול אושר.
 .2אישור פרוטוקול מורשי חתימה – ועד האגודה הסמיך את ההנהלה הכלכלית ,בכפוף
להתייעצות עם עורכי הדין לאשר את מורשי החתימה בקיבוץ על-פי הרשימה
המצורפת.
 .3דיון בנושא טבלת האיזונים לשיוך דירות ,בהשתתפות :עמית ממלוק ,ראובן אתר –
צוות שיוך דירות – הדיון יימשך ביום ראשון ה 15-במאי.

ישיבה מס' 8

 15במאי 2011

בהשתתפות ההנהלה הכלכלית וצוות שיוך דירות
משתתפים ראובן ליכטנר ,אורי אריאלי ,נילי קפלן ,יניב בן צבי,
שאול אתר ,בתיה אתר ,דוד עין דר ,רונן פטרקובסקי,
אלדד מגל ,אלון שפיצר
אסנת גורן ,אסתי מנור
חסרים
נוכחים הנהלה כלכלית :אלדד גיל ,צבי מנבר ,איתן קרסנטי
נוכחים :צוות שיוך דירות – ראובן אתר ,עמית ממלוק
התקדמות תהליך שיוך הדירות .הוחלט:
עקרונות טבלת האיזונים כפי שהוסכם עליהם בישיבה יובאו לניסוחו של עו"ד
ארז לבנון המלווה את התהליך ולאישור ההנהלות.

ישיבה מס' 9

 17במאי 2011

בהשתתפות ההנהלה הכלכלית ומנהלת קליטה
משתתפים ראובן ליכטנר ,אורי אריאלי ,נילי קפלן ,יניב בן צבי,
שאול אתר ,בתיה אתר ,דוד עין דר ,אלדד מגל ,אלון שפיצר
אסנת גורן ,אסתי מנור ,רונן פטרקובסקי
חסרים
נוכחים הנהלה כלכלית :אורנה חיים ,אלון אלתר ,צבי מנבר ,איתן קרסנטי
נוכחים מנהלת קליטה :ראובן אתר ,אמנון קוגלר ,עירית מורן ,גיל שבת,
מיכל לוז ,זאביק וייס ,עקיבא יוגב
סדר היום
קביעת המחיר למגרשים המבונים המתוכננים לקליטת בנים.
הוחלט :להמתין עם החלטה זו להתקדמות תהליך המשא ומתן מול היזמים וקידום נושא
טבלת האיזונים בציבור.
אלדד מגל
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הנהלה כלכלית
ישיבה מס' 5
משתתפים
חסרים
יו"ר הישיבה

 22במאי 2011

מיכאל ויזל ,אלדד גיל ,איתן קרסנטי ,אלדד מגל ,צבי
מנבר ,דוד עין דר ,ישי רודניק ,אלון אלתר,
אלון שפיצר
תמר מגל ,אלעד דרך ,אורנה חיים
אלון שפיצר

 .1אישור פרוטוקול הנהלה כלכלית
מס'  2ו.4 -
הוחלט :הפרוטוקולים הנ"ל אושרו.

 .5אישור כרטיס אשראי לישי רודניק
הוחלט :אושר כרטיס אשראי לישי
רודניק מחשבון המשק.

 .2קרן מילואים – משתתפים :עו"ד יוני
אייזן ,רו"ח יוסי זילברשטיין,
מהנהלת קהילה :אורי אריאלי ,אסתי
מנור ,אסנת גורן ,שאול אתר ,מצוות
נכסים :רוני הרטביץ.
הוחלט :נרשמו הערות החברים
לתקנון המוצע ,ההערות יובאו לדיון
בצוות ההכנה של קרן המילואים
)צוות תאום( ויחזרו לדיון נוסף
בישיבת ההנהלות.

 .6אישור לשיעבוד שלילי )התחייבות
לאי ביצוע שיעבוד( על המבנים בהם
מוצבים מערכות פוטו וולטאיות.
הוחלט :אושר לאלדד מגל ואלון
שפיצר לחתום על מסמכי בנק לאומי
להתחייבות הקיבוץ לשיעבוד שלישי
)אי ביצוע שעבוד ע"י הקיבוץ( של
המבנים עליהם מוקמים תאים פוטו-
וולטאיים.

 .3הפקעת חלקות  – 13 ,11 ,8כ100-
דונם ע"י החברה הכלכלית
הוחלט :מאושרת פניית המועצה
להפקעת השטח שבהסכם עם אפיקי
עמק חפר בכפוף להסכמת התמורות
לקיבוץ לכל אורך תקופת השימוש
בשטח.
 .4אישור זכויות חתימה – דיון מחדש.
הוחלט :אושרו זכויות חתימה עפ"י
פרוטוקול מצ"ב.

 .7ביטוח רכוש המשק
הוחלט (1 :להישאר ב 2011-בהיקפי
הביטוח הקיימים.
 (2לקיים דיון מקיף עם יועץ
ביטוח לפני דיון התקציב ל.2012 -
 .8תגמול חברי הנהלות בישיבות
משותפות.
הוחלט :התגמול יינתן מחודש אפריל
לכל המשתתפים בישיבות מטעם שתי
ההנהלות.
רשם אלון שפיצר
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שיח נקלטים
עברו שנים מאז שתהליך הקליטה יצא לדרך – וקליטה אַין .יצאנו לשמוע מה
חושבים המועמדים לקליטה.
השתתפו בשיחה:
יעל )לב( ויניב בר הלל ,חמש שנים בגבעת חיים ,הורים לשלושה ,גרים בדירה
שאוחדה משתי יחידות והותאמה בהשקעה של הקיבוץ ובני הזוג .יעל מלמדת
בבית הספר מעין ויניב ,בן מושב ניר צבי ,עובד במפעל מכשור רפואי ביקנעם
שמפתח משאבת אינסולין.
יעלה )גנור( גולן .יעלה ותמיר הורים לשלושה ,חמש שנים בגבעת חיים ,גרים
בשכונת לימונים .יעלה פיזיותרפיסטית במקצועה ,כעת בחופשת לידה ארוכה
ותמיר מהנדס אלקטרוניקה.
יובל ליסר .יובל וגל )חן( הורים לשניים – וחתול ...ארבע שנים בגבעת חיים,
גרים בשיכון לימונים .גל עובדת בחברת סונול באגף הרכש כקניינית ,ויובל
עובד במפעל להתקנת גגות סולאריים כמפקח פרויקטים.
לימור )גורן( ואבי אביטל הם הורים לשלושה ילדים ,שנתיים בגבעת חיים,
גרים בדירה שאוחדה משתי יחידות והותאמה בהשקעה של הקיבוץ ובני הזוג.
לימור מרכזת את בית התינוקות בגבעת חיים איחוד ואבי עצמאי בעל חברת
גינון.
יניב ויעל וכן לימור ואבי נמנים עם קבוצת ה 17-שכבר נמצאים בתוך הליך
הקבלה לחברות ,יובל וגל ליסר ,וכן יעלה ותמיר מיועדים למגרשים החדשים.
נערכה שיחה עם המיועדים למגרשים החדשים – מי מכם השתתף בשיחה?
יעלה :אני נכחתי בשיחה .המטרה שלה היתה לעדכן אותנו בתהליכים שנעשו ובתהליכים
הצפויים כעת .שמחנו לשמוע שכל אבחוני המיון ייערכו בקיבוץ .בשיחה נודע לנו כי מספר
המגרשים המיועדים הוא כנראה פחות ממספר המשפחות המבקשות להתקבל לחברות ,ולכן
תהיה הגרלה ,כמו -כן נודע לנו שבהגרלה אנחנו שווים לבנים שלא גרים כרגע בקיבוץ.
אנחנו מיועדים למגרשים החדשים ,מחוסר ברירה ,כי שכונת לימונים היא ללא פרצלציה ולא
יהיו בה מגורים בעתיד.
באנו לקיבוץ לפני ארבע -חמש )באוגוסט חמש( שנים ,מתוך כוונה להיות פה .חשבנו אז שתוך
שנתיים יהיה לנו בית ,שאוטוטו יתחילו לבנות ...יש לנו שלושה ילדים ,הגענו לרוויה של הבית
בלימונים ...השכונה מצוינת ,השכנים נהדרים ,אבל אנחנו ממש מחכים לבית גדול.
יובל :גם אנחנו מיועדים לשכונה החדשה .אין לנו יותר מדי ברירות ,כי אנחנו גרים בלימונים.
השתתפתי בשיחה עם המיועדים לקליטה בשכונה החדשה .ניסו ללכת צעד קדימה וחזרו שני
צעדים אחורה .לא נתנו אינפורמציה חדשה ,נאמר שחסרים מספר אישורים להמשך התהליך.
ראובן ואלון רצו לעדכן אותנו איפה התהליך עומד בשלב הזה ,אבל לשאלות רבות לא ניתנו
תשובות.

גבעתון – עלון קיבוץ גבעת חיים מאוחד  2 g i v a t o n @ g h m . o r g . i lביוני 2011

הבנתי שאנשים בקבוצה רצו להיות מעורבים בתכנון השכונה ,עם השגות אחרות –
יעלה :אני מבינה שחלק גדול מהתכנון לא נתון לשינוי משום שהתוכנית עברה אישורים
שונים הנדרשים לכך ,אך חשוב לזכור שאנחנו רוצים לחיות במקום שהוא חלק מהקיבוץ ,לא
שכונת הרחבה מנותקת ובעלת אופי אחר ,עירוני יותר .למשל ,במקום הכבישים הרחבים שבין
הבתים ,היינו רוצים שבילים כמו השבילים בקיבוץ ,משהו שילד יכול להסתובב לבד קרוב
לבית שלו.
יובל :היו חילופי דברים בקשר לתוכנית השכונה .ביקשנו להיות מעורבים בתכנון ,אבל נאמר
לנו שהתוכנית חתומה מזמן ,ואי-אפשר להתחיל לתכנן מחדש .הסבירו שלא נעשה תכנון נפרד
לשכונות החדשות ,ושבכל מקרה לא נוכל לפתוח את התכנון.
יעלה :היתה תגובה מאוד לא נעימה ,משהו בטון של :אתם תשבו בצד ואנחנו נעשה את
העבודה .היה אפשר להגיד את הדברים בצורה יותר נעימה .היה מקום להביא לשם את המפה
ולהראות לנו ,ולא הראו.
שאלתם כמה תצטרכו לשלם?
יובל :שאלנו ,ולא קיבלנו תשובות .אמרו שיש משא ומתן .חמש שנים יודעים על התהליך,
ועדיין אין תשובות .אם יתברר שמדובר בסכום אסטרונומי שאנחנו לא יכולים לעמוד בו,
נצטרך לחשוב על פתרון אחר .יותר מדי זמן אנחנו חיים בחוסר ודאות.
יעל :לכל שאלה על כסף אין תשובה...
בקיבוץ אומרים ,שאתם כבר יודעים בערך כמה תצטרכו לשלם במגרשים החדשים ,שהסכום
הוא פלוס מינוס מיליון.
יובל :מחיר מטר לבנייה הוא בערך חמשת אלפים ש"ח ,השאלה מה מחיר התשתיות.
לימור :בגבעת חיים איחוד שילמו תשתיות ,אפשר לשאול אותם כמה זה עלה.
יניב :לא יכול להיות שלא הולכים לקבלן תשתיות ושואלים אותו כמה עולה תשתית של בית.
אני בטוח שאפשר לתת מספרים ,פלוס מינוס עשרת אלפים .אין לי ספק שיודעים להגיד כמה
נצטרך לשלם.
יעלה :מספר המגרשים מוגבל ,ולכן תהיה הגרלה .הבנו שלמרות שאנחנו גרים בקיבוץ ,לא
בטוח שיהיה לנו מקום בשכונות האלה .באותה שיחה נודע לי שבהגרלה אנחנו שווים לבנים
שלא גרים כרגע בקיבוץ.
אחרי חמש שנים אתם לא יודעים אם יהיה לכם מגרש או לא?
יעלה :נכון.
יניב ויעל ,וגם לימור – אתם מקבוצת ה ,17 -מה עברתם כבר לקראת הקליטה?
יניב :נתבקשנו להמציא ניירות שמעידים על מצבנו הכלכלי ,כדי שלא ניפול חלילה כנטל על
הקיבוץ .חתמנו ושלחנו לרואה חשבון – אגב ,המועמדים לקליטה ביקשו שהצהרת ההון לא
תעבור לקיבוץ אלא לגורם חיצוני ושם היא תישמר – הוא אמור לתת את חוות דעתו ,ולהגיד
אם אנחנו יכולים לעמוד בקריטריונים הכלכליים של משפחה בקיבוץ .עכשיו אנחנו ממתינים
שיזמינו אותנו למבחן מול המחשב ,שאמור לקבוע שאנחנו כשרים נפשית ...לא ברור מדוע זה
לוקח זמן ,כמו שלא ברור מדוע התהליך כולו מתעכב ,ממש ביורוקרטיה.
יעל :מלכתחילה באנו עם המחשבה להשתקע פה .אנחנו גרים ב"מבונים" ,זאת אומרת
בבתים הישנים שבתוך הקיבוץ והבענו רצון להישאר בדיור הקיים .ידוע לנו שכבר לא תהיה
הגרלה על הבתים.
לימור :כן ,אבל לא נתקבל לחברות אם לא נדע כמה נצטרך לשלם.
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יניב :זה תלוי כמדומני בטבלת האיזונים...
לימור :לא החליטו על תשתיות ...לא יודעים כלום – בור גדול .אנחנו גרים בבית בתוך
הקיבוץ ונאמר לנו שנוכל להישאר בבית שבו אנחנו גרים ,זאת אומרת שלא נעבור לבית אחר
עקב הקליטה ,ואולי פעם ,בעתיד ,נבנה .ייאמר לזכותם של האחראים ,שהחליטו שבגלל
שעדיין לא יודעים את גובה הסכומים שנידרש לשלם ,לא של המגרשים המבונים ולא של
השכונה החדשה ,אז נשארת לנו האופציה לבנות בשכונה החדשה – אם נעלה בהגרלה.
ובאמת ,אף אחד לא יודע להגיד לנו מספרים סופיים ,לא על הבתים האלה ולא על השכונה,
ולכן אנחנו לא יודעים מה יותר כדאי בשבילנו.
אז למה מתעכבת קליטת  17המשפחות ,הרי הכל מוכן?
יובל :אני חושב שיש בקיבוץ פחד לקחת החלטות ,לטוב ולרע.
יעל :תסמונת זהירות יתר.
יניב :לא מסוגלים להגיד :בואו נתעלם מטבלת האיזונים ונתקדם – נראה שמפחדים מאיתנו.
אני חושב שהקיבוץ צריך להחליט אם הוא רוצה לעשות נדל"ן או לקלוט בנים.
לימור :באתי רק לפני שנתיים ,אבל ההרגשה שלי ,שרואים בנו זרים .זה התחיל כבר
בהתנגדות לחברות בעצמאות כלכלית .נוצרה אווירה של בנים מול הממסד ומול החברים
הוותיקים ,כאילו אין פה אינטרסים משותפים.
יעל :אני חושבת שהתחושה הזאת ,של אנחנו והם באה גם מהצד שלנו ,הבנים .אני שומעת
בשיחות שאומרים :לא ניתן שינצלו אותנו כדי לממן נושאים שאינם קשורים בנו .יש גם
דיבורים לקחת עורך דין כדי שלא יעבדו עלינו .אני גם מבינה את החששות משני הצדדים ,רק
שנגיע כבר לקליטה!...
יעלה :אני לא יודעת מאיפה צמח החשש מאיתנו .הבחירה לחיות בקיבוץ לא באה מחיפוש
מקום נוח – שהרי לא נוח להיות בשכירות כל כך הרבה זמן ורק לשמוע שיום אחד יהיה לך
בית – זו בחירה מודעת של כאן אנחנו רוצים לחיות !...באנו במטרה להישאר ,אנחנו רואים
בקיבוץ את הבית העתידי שלנו.
לימור :האווירה צריכה להיות אחרת ,הרבה יותר שיתוף פעולה.
יניב :אנחנו בתחושה שלא מספרים לנו הכל ,אין שקיפות .אני אומר להנהלות :דברו ,ספרו
איפה זה תקוע .מדי פעם יש מכתב מראובן ,אנשים מזומנים לשיחות – אגב ,אותנו לא זימנו,
לא שאלו – אולי אנחנו רוצים לבנות בשכונה החדשה?
יעל :יש כבר ועדה ,העברנו את כל הניירת ,אמרו שיזמנו אותנו – אנחנו ממתינים .אני שומעת
שאומרים שאין היתרי בנייה – אבל לקליטה שלנו לא דרושים היתרי בנייה ,ואין שום מניעה
לקדם קבלה לחברות .אז אמרו שמחכים להיתרים נוספים ,של מקורות ועוד ,שתוך חודשיים
יתגברו על הכל ,דיברו על חודש מרץ – עכשיו כבר יוני...
יניב :אנחנו גם לא יודעים איזה הסדר תשלום יעשו איתנו.
יעל :העניין איננו המחיר וגם לא מה יודעים ומה לא יודעים .העניין הוא להזיז את הדברים,
ליצור התקדמות .באנו לפני חמש שנים ,נאמר לנו שעוד מעט ,בחגים זה קורה ...איך ייתכן?
מפתיע שבגבעת חיים איחוד קורים דברים :בריכה בחורף ,חוגים ,חדר כושר ,כדורסל ,טניס,
בית קפה ,חנויות ...וכמובן שכונת הבנים – ופה שום דבר לא זז .מין זהירות יתר ,עוד לבדוק,
עוד ללמוד מאחרים .אפשר ללמוד לעולמים ,להיות זהירים עד קץ הימים ,אבל בינתיים שום
דבר לא זז .לא להחליט זו גם סוג של החלטה שיש לה השלכות .אני לא מרגישה עוינות ופחד,
אני מרגישה שמקבלים אותנו בברכה .אני חושבת שהעיכובים והדחיות הם לא תוצאה של
האנשים אלא של מי שמוביל.
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יניב :אני חושב שהמקום נמצא בתרדמת ,סטגנציה .חבל לי ,אני מצפה לאוכלוסייה פתוחה,
מתקדמת וחיה .אני מופתע מהחברים פה ,גם מההורים .אני חושב שהקיבוץ מפסיד
מהקיפאון הזה :יש כל כך הרבה דברים לעשות ,לפתח –
יעל :חלק מהם לוקים באותה תסמונת של זהירות יתר...
איך זה שלא קמים ועוזבים?
לימור :אנחנו גרים במגרשים המבונים ,בבתים משופצים ,ונוח לנו .הבתים שלנו די גדולים,
לא דחוף לנו לבנות .מה שדחוף הוא התחייבות למשכנתא.
יניב :יעל ואני יכולנו לחיות בניר צבי ,או ללכת יותר צפונה ,ליישובים זולים יותר – ועדיין
אנחנו רוצים להשתקע פה.
יובל :אנחנו כבר ארבע שנים פה ,עברנו מבית של  200מטר בחדרה לבית של  ,...60שם אפילו
לא שילמנו דמי שכירות ,ובכל זאת אנחנו רוצים להשתקע פה.
טוב לנו פה מבחינה חברתית ,אנחנו מעריכים את החינוך שהילדים שלנו מקבלים פה ,ואופי
החיים הקיבוצי מתאים לנו.
מדוע אתם לא לוקחים את העניינים בידיים?
יעלה :אולי גם אותנו הרדימו .ככה זה כשחוזרים לקיבוץ ...את לא מרגישה שיש לך אפשרות
לצעוק ,כי יגידו :סליחה מי את שתקומי ותגידי משהו ,יש פה הנהלות ,הם ידאגו ,הם יחליטו.
יניב :דיברנו על זה במפגשים של הבנים ,אולי לנסות להזיז דברים ,אבל אמרנו :בואו ניתן
לדברים לקרות.
שמעה ורשמה דינה רמג'
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תגובה לשיח נקלטים
קראתי את שיח הנקלטים שמתפרסם ביומן ויש לי מספר הערות.
.1
.2

.3

.4

.5

הרגשת האנשים בכל הקשור למהלכי הקליטה הינה אישית ואינני רוצה
להתייחס אליה.
המפגשים עם הבנים המתקיימים מעת לעת באים לתת מידע עד כמה שאפשר
עדכני .בשיחתנו האחרונה נמסר המידע שהיה רלוונטי לאותו מועד .אין ברצוננו
לתת מספרים שאינם סופיים .בקיבוצים בהם ניתנו מספרים על-פי הערכות
התרחשו שני דברים:
א .במקרה שהסכומים היו גבוהים מאלה שנמסרו ,הנקלטים לא היו מוכנים
לשלם את ההפרש.
ב .במקרה שהסכומים היו נמוכים הנקלטים קיבלו זאת בשמחה.
מסיבות אלו ,כל זמן שאיננו יודעים את הסכומים הסופיים ההערכות יכולות
להיות לשני הכיוונים .לכן יש להעזר בסבלנות עד גמר המו"מ עם היזמים
וסיכום העלויות.
תהליך הקליטה במגרשים המבונים .הייתה פנייה של חלק מהנקלטים
שהצהרות ההון לא יועברו דרך אנשי גח"מ .נעננו לפנייה זו ופנינו לרואה חשבון
שאינו בקשרי עבודה עם הקיבוץ ,המשפחות קיבלו את החומר הרלוונטי והיו
אמורות ליצור קשר עם רואה החשבון ולהעביר אליו את החומר הנדרש .לצערי,
למרות תזכורות ופניותי עד כה ,כמחצית מהמשפחות לא העבירו את החומר
הנדרש.
לאחר קבלת חוות הדעת של רואה החשבון יוזמנו המשפחות לפגישה עם ועדת
הקבלה להמשך התהליך.
אני תקווה שעד אז נוכל למסור את הסכומים הסופיים של עלות המבנים ,עלות
התשתית ועלות הקליטה.
תהליך הקליטה במגרשים חדשים .הנהלת הקהילה אמורה לפרסם את מתחמי
הקליטה בשלב א' .לאחר האישור ,מנהלת הקליטה תפרסם את מפות
המתחמים המיועדים לשלב א' ,ונוכל להתחיל במהלך של הרשמה להגרלת
מגרשים במתחמים הנ"ל .אנו מקווים שעד לביצוע ההגרלה יהיו בידנו המחירים
הסופיים בהסכם עם היזם.
תכנון השכונות החדשות .גח"מ קידמה את תכנון התשתיות הבסיסיות )מים,
ביוב ,חשמל ,תקשורת ,ניקוזים ,חניות וכו'( במוסדות התכנון וגורמי חוץ שונים
)מנהל מקרקעי ישראל( בהתאם להנחיות והדרישות של המוסדות הנ"ל.
בשיחה העלה אחד הבנים הערות לגבי התכנון .נראה קצת מוזר שמתווכחים על
תכנון שאינו מוכר ונהיר למשתתפים .בדבריו ניתנה דוגמא לנושא החניות
הצמודות – בהמשך הנושא הזה ייבדק מחדש.
ראובן אתר

ועדת ביקורת
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סיכום ישיבת ועדת ביקורת  25במאי
)הועבר להנהלות(
נושאים לביקורת הבאה של מבקר הפנים
א .משכור עובדים כנגד חשבונית – כללים לקביעת המשכורת; שמירת
הערך הריאלי; ייצוג העובדים; הגנה חוזית.
ב .מיזמים פרטיים – כללים; רישיון עסק; ביטוח; עבודה ב"שחור";
גורם אחראי על המיזמים; מניעת סיכונים לקהילה.
ג .שימוש ברכב הקהילה – חישוב העלות למשתמש; השפעת מרכיב
הדלק המשתנה; כמות המשתמשים; חיוב על זמן אחזקת הרכב;
עמידה בתקציב.
מעקב פעולות מתקנות לדו"ח ביקורת הפנסיה
מצורף דו"ח מעקב אחר יישום הפעולות המתקנות שהומלצו לביצוע בדו"ח
ביקורת הפנסיה.
מגשר בין החבר לנושאי תפקיד
ועדת ביקורת ממליצה לקבוע חבר מגשר שישמש כתובת לחברים שמתקשים
לתקשר עם בעלי תפקיד מקצועיים ,לא נבחרים ,שמשרתים את הציבור
לאורך זמן.
רכב ענף שמיועד להחלפה
ועדת ביקורת ממליצה כי רכב ענף שמיועד למכירה יוצע לרכישה לכלל
החברים ,כפי שהוא ללא השתתפות הענף בעלויות בדיקה ותיקון.
הצגת מועמד יחיד לריכוז משק
הוועדה קיימה דיון על כך שלתפקיד מרכז המשק הוצג מועמד יחיד לבחירת
הציבור ,עובדה שהביאה למיעוט יחסי של מצביעים ולמצביעים לא מעטים
שהביעו בפתק ההצבעה הסתייגות מן המהלך .הועדה ממליצה לקבוע כללים
בעניין בחירת בעלי תפקידים מרכזיים ולאשרם בקלפי .יודגש כי הדיון עסק
בהיבט העקרוני של ההצבעה ולא במועמד לתפקיד.
חברי ועדת הביקורת :אלון אלתר ,ורד קרסנטי ,זיו בראון ,חיים קפלן ,נדב
דרך ,נחמה אריאלי.
נדב דרך
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לכבוד
גב' נעמי משי
גבעת חיים מאוחד
שלום רב,
הנדון :תחבורה ציבורית לקיבוצך
קיבלתי בפליאה רבה את מכתבך בו את מציינת כי פנייתך בנושא לא נענתה.
נושא זה נמצא על סדר יומנו מאז סוף שנת  2008ועד היום .מאז עשינו כל אשר ביכולתנו כדי
להסדיר קו הסעות לקיבוץ ,כולל מכתבים ,אין ספור טלפונים ,פגישות עם חברת נתיב
אקספרס ומשרד התחבורה.
כל התכתובות המדוברות ידועות לך כי הן או שמופנות אליך ישירות או שאת מכותבת להן
ואף מיודעת עליהן בשיחות טלפון עם גורמי מועצה שונים .האם זה נקרא שלא נענית?!
נכון ,לצערנו הבעיה לא נפתרה .כידוע לך ,אין אנו יכולים לכפות פיתרון על חברת נתיב
אקספרס .למרות זאת ,נמשיך בניסיונותינו.
בברכה,
רני אידן
ראש המועצה

תגובה למכתב מראש המועצה
למרות ה"מאמצים" של נציגי המועצה מאז  – 2008ובעיקר תודות להתערבותו של נציג משרד
התחבורה ,האוטובוס של נתיב אקספרס קו  55התחיל להגיע לקיבוץ לתחנה הירוקה.
לוח הזמנים מפורסם על לוח המודעות בחדר האוכל ועל לוח המודעות בתחנה הירוקה.
אפשר לקבל את הלו"ז באינטרנט ,להקליד נתיב אקספרס קו .55
כדאי לשים לב לשעות היציאה ולחכות בהתאם וגם להתעדכן במידת הצורך בטלפון של
המשרד הראשי .04-6463921
שיהיה בהצלחה – ונסיעה טובה
נעמי משי
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תרבות
בשלישי שעבר אירחנו בחדר האוכל מופע פנטומימה מצחיק ומשעשע ,בהשתתפות פעילה
ודינאמית של ילדינו הנפלאים והוריהם .חג השבועות בפתח ,ואחריו יתחילו אירועי הקיץ,
ובהם חג המשק .יש למה לצפות!...

חג שבועות
ביום רביעי 8 ,ביוני ,בשעה  – 17:00ניפגש לחגיגת השבועות והביכורים ,באווירה שמחה
וקייצית.
הטקס יתקיים בשדה החרוש סמוך לחלקת הלימונים ושכונת הלימונים ,בקצה הדרום-מערבי
של הקיבוץ.
בואו בהמוניכם!
הודעה חשובה על הסדרי חניה לרגל האירוע:
בשל תנועת הטרקטורים המגיעים לאירוע ,בשעה  15:00ייסגר קטע הכביש העוקף שבין מגרש
החניה של שכונת המרפאה לאזור הדרומי של שכונת פרדס )בסמוך למחסום חוגלה( .כמו-כן,
לא תתאפשר כניסה למתחם עם כלי רכב דרך בית העלמין.
את רכבכם תוכלו להחנות במגרש החניה של שכונת מרפאה ,ובמגרש שנמצא בפנייה לכיוון
בית העלמין .עדיף להגיע לאזור ברגל דרך הקיבוץ.
תושבי שכונות לימונים ופרדס ,שמחנים את רכבם בקטע הנ"ל ,מתבקשים לפנות את הרכב
למגרשי החניה החיצוניים עד השעה  15:00ביום רביעי.
הסדרים אלו נעשים למען בטיחות הציבור המגיע לאירוע .עמכם הסליחה על חוסר הנוחות
הזמני.
חג שמח!

ענבר וחגית – רכזות תרבות

טורניר שמוליק אמיר 2011
המסורת נמשכת וגם השנה נקיים אירוע קט-רגל לזכרו של שמוליק אמיר ז"ל ולכבודם של
ותיקי קבוצת הליגה האזורית ההיסטורית.
האירוע יתקיים בשבת הקרובה 4 ,ביוני החל מהשעה .17.00
השנה נתמקד בכוחות מקומיים ונשתף לראשונה את התאילנדים שמתגוררים פה ,אחרי
שראינו לאורך השנה כיצד הם מתמודדים כקבוצה נגד תאילנדים ממקומות אחרים.
במשחק הראשון תתמודד נבחרת צעירי הקיבוץ עד גיל  25נגד התאילנדים.
במשחק השני תתמודד נבחרת הנקלטים המגובשת )בעליהן של בנות הקיבוץ( נגד כדורגלנים
מקרב בני הקיבוץ .כמו בשנה שעברה ,גם השנה יחזקו את שתי הקבוצות ותיקים ששיחקו או
התאמנו בקבוצת הליגה האזורית.
רבים הוזמנו ואני מקווה שרבים גם יבואו.
במשחק השלישי נאחד את הנקלטים ובני הקיבוץ למשחק נגד התאילנדים .אם תהיה הענות
רבה ורבים ירצו לשחק ,ייתכן שנקיים ארבעה משחקים )במקום המשחק השלישי נעשה
מקומות  3-4וגמר(.
גם מי שלא קיבל הזמנה לתא הדואר ורוצה לשחק מוזמן .כמובן שנשמח לקהל רב שיבוא
לעודד את השחקנים ולכבד את זכרו של שמוליק.
יניב נהרי
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איחולים
לשרה יבין

במלאת לך ! 100
כה לחי !

מזל טוב
למיטל ואיל פניני
להולדת הבת שירה
אחות לעומרי
ברכות לסבתא צביה ולסבא עקיבא
ולכל המשפחה

החל מה 1-ביוני יוחלף ספק השיחות לחו"ל של הקיבוץ ויהיה מעתה קווי זהב ,במקום בזק
בין לאומי.
בשיחה לחו"ל יש לחייג  012ולא  ,014כמו שהיה עד היום.
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