קיבוץ דביר
ד.נ.הנגב 3388000
טלפון  80 – 3111999פקס 80 – 3111999

19.3.1.

דף מידע לחברים
לחברים שלום,
ראשית ,ברכות ליום ההולדת ה 66-של דביר שחל השבוע! מי יתן
ומספר חברי הקיבוץ יגדל בהתמדה ,הקיבוץ יהנה משפע בעסקים,
בחקלאות ובענפי הקהילה וחברי הקיבוץ יהנו מבריאות איתנה
ואוירה אוהבת סובלנית ואוהדת אחד כלפי השני ,תמיד!
קבלתן של משפחות בתי החלומות לחברות בקיבוץ -לבניית בית
בשטחי הקיבוץ:
בחודש וחצי האחרונים השלמנו מהלך ארוך ומשמעותי שמהווה את יריית
הפתיחה לקליטת משפחות לחברות בקיבוץ דביר וקלטנו אלינו לחברות את
שבעת המשפחות של "בתי החלומות" .קיבוץ חייב שתהיה לו עתודת קליטה של
משפחות צעירות ,אשר שומרות על המשכיות האגודה החקלאית השיתופית
ומאזנות את מספר חברי הקיבוץ למול ההרחבה ,שמשתלבות במנגנוני הקיבוץ
ומוסדותיו ושומרות על רציפות דמוגרפית ,כלכלית ,משקית וחברתית.
אנו מקבלים בברכה את המשפחות:
קלפון-בנאי ,עירית נברו ,שמרי לוטן ,טל ,גונן ,גרבי ומרקו,
ומאחלים להם תקופת בניה קלה ,מהירה ומוצלחת וקליטה משמעותית וחלקה
כחברים בדביר.

עדכונים נוספים:


קלטה (יעקב עובדיה)הצטרף לועדת הקלפי .תודה לקלטה על הסכמתו
להיות בועדה.



ליאת מינה ,חזרה בתחילת הקיץ לאחר שנתיים חופש לקיבוצנו ,ליאת,
מברכים אותך בקליטה קלה וחלקה.

משאבי אנוש:


יאיר לוין נבחר להמשיך ולכהן כמרכז משק עד לסוף חודש נובמבר
 .8102נאחל לו ולנו הרבה הצלחה עסקית גם בהמשך ,לפחות כמו שהיה
עד עכשיו.



נועה ריצ' קר לוין נבחרה למרכזת משק במקום יאיר ותכנס לעבודתה
בחודש דצמבר  .8102נועה ,מחכים לך כאן בציפיה דרוכה ומאחלים לך
המשך הצלחות עסקיות במועצה והנאה ממעשיי ידייך.



הגר שני נכנסה בתחילת חודש ספטמבר לעבוד במכבסה -קומונה.
נאחל להגר הצלחה בתפקידה החדש ושהמכבסה תהיה מלאה בכביסה
ולקוחות לרוב.



נדר לוי נבחר לשמש כרכז הצעירים לפני כחודש .נדר יהיה אחראי על
הצד התרבותי /חברתי של הצעירים ונילי תמשיך להתעסק בחוזים ובמתן
דירות וכל הקשור אליהן למול הצעירים .נדר ,מאחלים לך הרבה הצלחה
בתפקידך החדש .שהח"ץ יהנו מפעילויות רבות ,אוזן קשבת ושיתוף
פעולה.

סקר אסיפות:

שבת
שני

שלישי
חמישי

 55%מתוך  43העונים ביקשו להשאיר את האסיפה בימי שבת ,עוד  62%בחרו
ביום שני והשאר בימי שלישי וחמישי.
מה יגרום לך להגיע לאסיפה? מבחר תשובות


נושאים מהותיים ועקרוניים



שזה יהיה באמצע שבוע יותר נוח



השתתפות רחבה של הציבור



נושאים עקרוניים הנוגעים לאורחות חיינו ,באופן כללי חושב שתם זמנן
ויש לקיים מועצה שתכלול נציגים מכל הרבדים בקיבוץ  ,והחלטות
יקבעו בהצבעות בקלפי .

בדפים הבאים ,אביא את ריכוז החלטות הנהלת הקהילה ודיוניה מהחודשיים
האחרונים:

פרוטוקול הנהלת הקהילה מתאריך  0.7.270.02מס' 00702
 .1הטבה לקבלת סכום עבור חצי מחשב לבוגרי כיתה ו' – הוחלט להמשיך ולתת חצי
מחשב למשפחה שתציג קבלת קניית מחשב ועד לגובה של  ,₪ 1011למרות שבית
הספר אינו דורש עוד קניית מחשב לכל תלמיד.
 .2נושאים פרטיים של חברים
אישור שנת חופש שניה לדורון קורן.
 .3עדכון הסכם צעירים ויישום ההחלטה להחתים את בני המשק הגרים בח"ץ על
ההסכם והוצאה לפועל של ההחלטה לגבי התנהגות הבנים בהתאם לכתוב בהסכם
לבין הישארותם בח"ץ .עדכון לגבי חיפוש אחר רכז/ת צעירים וחלוקת התפקיד
לשניים  -אחראית דירות והסכמים  -נילי מתוקף תפקידה כאחראית דירות בקיבוץ
ורכז/ת צעירים שת/יהיה אחראי על כל הצד החברתי תרבותי  -טרם נמצא רכז/ת.

פרוטוקול הנהלת הקהילה -מתאריך  0.7270.02מס' 00702
 .1עדכון בנושא החלפת יאיר לוין מרכז המשק -פניה של צוות מש"א להאריך את
כהונתו של יאיר בעוד  11חודשים ועד לסוף נובמבר  ,'11מכיוון שיש מועמדת
לתפקיד מרכזת משק ,נועה לוין ריצ'קר .תיאור התהליך וקבלת אישור ההנהלה
להעברה לאסיפה – כל חברי ההנהלה מאשרים להעביר לאסיפה את בחירתו של
יאיר כמרכז משק עד לסוף נובמבר .'11
 .2התחלת דיון בנושאי תקציב -עלויות הנהלת חשבונות לענפי הקהילה השונים .הדיון
לא הסתיים וימשך בהנהלות הבאות.

 .3צוות בינוי קהילתי פנה לחברי הנהלת הקהילה והזמינם למפגש בקוביית רוטשילד
אוניברסיטת באר שבע ביום שישי ה 1// -בין השעות 1.11-12.11
 .4ההנהלה אישרה לורד טל להיות נציגת קיבוץ דביר במועצת התנועה הקיבוצית
 .5ההנהלה אישרה את הצטרפותו של קלטה (יעקב עובדיה) לועדת קלפי .הוחלט
להודיע על כך בעדכון הבא לחברי הקיבוץ.
 .0פרסום תוצאות סקר השיחות :רוב מכריע לקיום אסיפות ביום שבת +תגובות חברים
ל"מה יביא אותם לאסיפה"  -הוחלט לפרסם את תוצאות הסקר לחברים כולל
התגובות.
 .7חברה פנתה בשאלה האם אפשר לפתוח לכלל הקהילה ,בית כנסת בחדר האוכל
ביום כיפור -חברי ההנהלה החליטו ברוב קולות ( 7מול  )1שלא לאפשר מהלך
שכזה .נוגד את ערכי המקום .ניתן לעשות זאת כפי שנעשה עד היום -במבניי
האגודה -שלדג וכו'.

פרוטוקול הנהלת הקהילה -מתאריך  .27./70.02מס' 01702
.1

הרמת כוסית לראש השנה.

.2

נושא פרטי של חבר.

 .3שימושי אגודה במבני הקיבוץ וקבלת שירות מבעלי תפקיד -
פעילויות אגודה במבני קהילה ועלותן על פי ההסכם ומבדיקת השטח משולמים כיום
תשלומים בעבור שימוש בבנין ההנהלה וחדר הישיבות ,עבור עבודתה של המזכירה
הטכנית וחלוקת הדואר ,עבור שירותי הנהלת חשבונות -חזקי ,ועבור שימוש בתוכנות
איסוף שעות נוכחות ,תוכנת שכר ,תוכנות הנהלת חשבונות וכו'.
האגודה יכולה להשתמש במועדון הבריכה למשך  12אירועים בשנה חינם וכל אירוע
מעבר משולם.
נערך דיון לגבי תשלום על שימוש האגודה בחדר האוכל – תשלום של  ₪ 211עבור כל
אירוע .הוחלט לגבות  ₪ 211עבור כל שימוש של האגודה בחדר אוכל.

עדכון משיחות הקיבוץ:
שיחת קיבוץ מתאריך – 0072702
 .1יצחק אמיתי ,יו" ר הקרן לעזרה הדדית נתן עדכון על פעילות הקרן לעזרה
הדדית בשנת  .2110יצחק הציג את עקרונות הקרן לעזרה הדדית וציין שכיום
היא נותנת סיוע לחברים בודדים בלבד ובעיקר סיוע בצורת הלוואות.
 .2עדה רות נבחרה כחברה בועדת הקלפי.

 .3האסיפה אישררה שינויים שחלו במסמך עקרונות הקליטה שאושר בקלפי ביוני
 ,2115שינויים אלו נשענים על הסכם הקליטה שאושר באסיפה בתאריך
 .24.0.17אישרור סעיף  3אשר מדבר על אוכלוסיית היעד -השינוי בסעיף:
במידה ולא יהיו מספיק פניות של בנים או נכדים לחברי קיבוץ ,תתאפשר
קליטה של משפחות חיצוניות .סעיף  5.3אשר מדבר על מיסים פנימיים
ותשלומים שוטפים .השינוי בסעיף :הכרה ב ₪ 4111 -משכנתא לצורכי הקלה
במס פרוגרסיבי ועד  21שנה .הכרה בהוצאות החינוך מגיל לידה ועד גיל 12
סיום בית ספר יסודי ,לצורך הקלה במס הפרוגרסיבי .סעיף  1.3אשר מתייחס
לחופשה מיוחדת .השינוי בסעיף :כל עוד לא עברו הנקלטים לביתם החדש
בדביר ,לא משנה היכן הם גרים ,הם בתקופה מיוחדת.
שיחת קיבוץ מתאריך 1072702
 .1באסיפה זו נערך דיון במאזן  2110בהשתתפות רואי החשבון של הקיבוץ
ממשרד הרשקו פרקש .ניתן ניתוח לתוצאות העסקיות של דביר בשנת ,2110
הוצג מאזן דביר ,דוח קרן המילואים ,מאזן דביר  ,2111מאזן דביר אנרגיה
ואישור משרד רואי החשבון לשנה נוספת.
 .2הוצג מדרג השימושים לחלוקת פירות הנכסים לשנת .2110
שיחת קיבוץ מתאריך 0/72702
 .1לאור פנייתה של נועה לוין ריצ'קר להיבחר לתפקיד מרכזת משק בדביר,
ויכולתה להתחיל ולבצע את התפקיד רק בחודש דצמבר  ,2111פנה צוות
מש"א לאסיפה בבקשה להאריך את כהונתו של יאיר לוין כמרכז משק ,עד סוף
נובמבר  .2111הוחלט להעביר את בחירתו של יאיר לוין עד סוף חודש
נובמבר לקלפי ,כמו כן הוחלט להוציא מכרז חדש במידה ויש עוד חברים
הרוצים להתמודד על התפקיד ,בעקבות השינוי במכרז.
שיחת קיבוץ מתאריך /7/702
 70ועדת ביקורת קיבלה את אישור האסיפה לערוך ביקורת בנושא שימושי דירות
בדביר.
 .2נועה ריצ'קר לוין הציגה את עצמה לתפקיד מרכזת משק בדביר והאסיפה
אישרה את העברתה של נועה לקלפי לבחירה.

 .3משפחות בתי החלומות הציגו את עצמם בפני החברים והאסיפה אישרה את
העברתם לקלפי.
עדכון מהקלפי
 בתאריך  22-23.1.17נערך קלפי להארכת כהונתו של יאיר לוין למרכז משק
עד לסוף חודש נובמבר .2111
יאיר נבחר ברוב קולות לכהן כמרכז משק עד לסוף חודש נובמבר .2111
 בתאריך  12-13./.17נערך קלפי בשני נושאים:
נועה נבחרה ברוב קולות לכהן כמרכזת משק בדביר החל מחודש דצמבר .2111
בחירת משפחות בתי החלומות לחברים בקיבוץ דביר :משפחות טל ,גונן ,גרבי,
קלפון -בנאי ,מרקו ,עירית נברו ושמרי לוטן -כולן התקבלו לחברות -ברכות!
נספחים :מכתב זה פורסם לפני מספר שבועות לכל חברי הקיבוץ

הנדון :נהלים הקשורים במתן זכות בתוך דירותיכם ובמנקות /עוזרות בית
לחברים שלום,
להלן תזכורת לנהלים שיש לקיים לכל מי שנותן זכות בשטח כלשהו בתוך דירתו
(מחדר אחד ועד הדירה כולה):
.1
.2
.9
.9

לחדש מדי שנה חתימה על הסכם/חוזה – החתימה במעמד החבר ,מקבל
הזכות והקיבוץ .ההסכמים נמצאים בבניין המזכירות אצל נילי ויש
להחזירם מיד לאחר חתימתם.
לוודא שלמקבלי הזכות יש ביטוח תכולת מבנה בתוקף ולהציגו לנילי.
כל מי שמשפץ את ביתו ,עליו לוודא שקבלן השיפוץ חתם על הסכם מול
הקיבוץ למתן הרשאת עבודה ,כולל רשימות העובדים העוברים בחינה דרך
חנן ,ולהציג את הפוליסה לדניאלה ,אחראית ביטוח.
בעלי הזכות צריכים לעבור ועדת קבלה של קיבוץ דביר בעת כניסתם
למגורים .אנא תדאגו לתאם מול נילי ועדת קבלה כזו.

תזכורת לגבי מנקות /עוזרות בית:
 על המעסיקים /חברים לדווח ולשלם לביטוח הלאומי עבור המנקות /עוזרות
הבית על מנת להמנע מתביעות מיותרות ומקטסטרופות שעלולות לקרות.

 חשוב לציין שכל מקרה היכול להגרם מאי עשיית ביטוח מהסעיפים
הרלוונטים בנוהלים אלו ,יהיה באחריות החבר והוא זה שישא בתוצאות של
מקרה כזה.
בברכה,
נילי סיגל ,אחראית דירות
גליה פלג ,מנהלת הקהילה

עד כאן להפעם
חג שמח ושנה טובה!
גליה פלג ,מנהלת קהילה דביר

