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30.12.18

דף מידע לחברים
לחברים שלום,
מצרפת מספר עדכונים מהחודשיים האחרונים:
 נראה כבר כמעט כמו היסטוריה ,אבל ברכות לניר זמיר ראש המועצה החדש ושכן
קרוב .גם זה קרה בחודשיים האחרונים...
 ברכות גם לחילופיי הגבריי באגודה -ליאור חיון הנכנס ,אסף רוט היוצא.
בהצלחה לשניכם בתפקידיכם החדשים .ליאור כיו"ר ואסף כנציג הקיבוץ במליאה.


ב ,1.12.18 -נכנסה נועה לוין ריצ'קר לתפקידה כמרכזת משק .יאיר ונועה עדיין
בחפיפה ,עד לסוף ינואר  .2019נאחל לנועה הצלחה רבה בתפקידה וכניסה קלה
ומוצלחת לכל תפקידי מרכזת המשק בדביר! הצלחתך היא הצלחתנו.



צמיחה דמוגרפית -במהלך השבועות האחרונים ערכנו מפגש מוצלח עם בעלי
תפקידים בקיבוץ ל 27 -המשפחות המיועדות לקבלה לחברות ,וממש בימים
האחרונים ,העברנו להן את הסכם החברות .מה עוד לפניהן? בחירת מגרשים,
חתימה על הסכם החברות ,הגעה לאסיפת קיבוץ וקלפי.

 מספר חברים התנדבו לתפקידים שונים בועדות הקהילה -ניר היימן יהיה נציג
ההנהלה בועדת מש"א ואלברטו חורין התנדב להיות יו"ר ועדת קלפי .אמנם
עליהם עוד לעבור את אישורה של האסיפה ,אך בכל זאת דבר זה ראוי לציון ואנו
מעודדים את רוח ההתנדבות!
 לאחרונה אושר נוהל בעלי תפקידים צוותים וועדות בקלפי ,מדובר בנוהל חדש
שאמור להכנס לתכניות העבודה של מנהלת הקהילה ומרכזת המשק כבר בשנת
.2019
 בשבועות האחרונים נערך פיתוח סביב בתי האגודה ,על ידי קבלן מטעם
המועצה ,לרווחת תושבי האזור.
 תקציב הקהילה ותכנית העבודה לשנת  2019כמעט מוכנים ויגיעו במהלך
ינואר לאישור האסיפה .בואו לשמוע.

 בבית העלמין ממשיך תהליך יישור הקברים שהחל לאחרונה באמצעות צוות
הבניין של דביר .מדובר בתהליך ממושך שרק בסופו נוכל להתחיל להשקיע בגינון
בין הקברים.
*****
בדפים הבאים ,מוגשים ריכוז החלטות הנהלת הקהילה ודיוניה מהחודשיים
האחרונים וסיכום אסיפות והצבעות קלפי שנערכו בתקופה הנ"ל.
פרוטוקול הנהלת קהילה  19/18מתאריך1.11.18 -
 .1נושא אישי של חבר
.2

תוספת לחבר יחיד בפנסיה –עקב פניה של חברה לבדוק את נושא התוספות
ליחידים בפנסיה בהשוואה לזוגות (דבר הנהוג בקיבוצים אחרים) ,ועדת פנסיה
בדקה את הנושא מול חברת סט פויינט אשר מטפלת בדביר בנושא הפנסיות.
מבדיקתה עולה ,כי תוספת לפנסיה של  400שח לכל החברים היחידים ,תעלה
מאות שקלים ואילו תוספת של  1200שח ליחיד תעלה אפילו מיליונים (חשוב לציין
שלא לכל היחידים מגיע תוספת ,ישנם חברים יחידים שהפנסיה שלהם גבוהה
מאוד מראש בשל צבירה גבוהה לאורך השנים) .נערך דיון בנושא בהנהלת קהילה
והוחלט שלא ניתן לדון בסדר גודל של השלמה של מאות אלפי שח ואף יותר,
מבלי לדון במקורות .הוחלט להעביר את הדיון בנושא וההחלטה לבחינת ההנהלה
כלכלית עם כניסתה של נועה לוין ריצ'קר לתפקידה.

 .3גליה מסרה סקירה קצרה על ניצול כספי ההשקעות ועל שינויים מינורים בייעוד
הכספים בחלק מהסעיפים.
 .4ההנהלה החליטה להעלות את מחירי המכבסה על מנת לנסות לאזן במהלך ,2019
חלק מהגרעון הצפוי בהפעלת המכבסה.

פרוטוקול הנהלת קהילה  20/18מתאריך15.11.18 -
 .1דיון בהצעה בנושא אופן התהליך החברתי ,סביב שינוי סעיף קבלה לחברות מלאה
בתקנון שיוך הדירות .הוחלט להקים צוות אד הוק בהובלתה של גליה.
 .2נושא אישי של חבר.
 .3סגירת נוהל בעלי תפקידים לפני הצבעה בקלפי –ההנהלה אישרה את נוהל בעלי
תפקידים ,עברה על ההערות המינוריות שניתנו באסיפה על ידי החברים .הנוהל
יועבר לקלפי.
 .4נערך דיון לגבי הנראות המוזנחת של חלק מחצרות הקרוילות -הוחלט לפרסם
מכתב בשם ההנהלה לדיירי הקרוילות לגבי נראות חצרותיהם .ובמקביל לבדוק מול
תנועת אור דרכי פעולה נוספות לגבי נושא זה.

פרוטוקול הנהלת קהילה  21/18מתאריך4.12.18 :
 .1נושאים אישיים של חברים.
 .2סקר שביעות רצון מענפי קהילה –הוחלט לבצע סקר הבודק את השירותים הניתנים
על ידי הענף (למשל :שעות פתיחת המרפאה ,שעות פתיחת הדואר וכו') .יעשה
במהלך .2019
 .3ההנהלה עברה על נוהל הקלפי המשודרג והחליטה לאשר את השינויים שנערכו בו
ולהביאו לאסיפה.

פרוטוקול הנהלת קהילה  22/18מתאריך 13.12.18
 .1מינוי חבר/ת הנהלה כחבר ועדת מש"א – ההנהלה בחרה את ניר היימן .ניר יובא
לאישור האסיפה.
 .2מינוי חבר הנהלה כחבר בועדה המוניציפלית – ההנהלה בחרה את מנפרד הראל
להיות נציגה בועדה המונציפלית.
 .3גילה וזיו רשף ערכו מיפוי של כל שטחי הגינון המוזנחים בקיבוץ הישן בין בתי
החברים ויצרו סדר עדיפויות והצעות לשיקום השטח ,על פי האמירה של האגודה
מצוות התיאום ,שהקיבוץ ישקם והאגודה תתחזק כל שטח שישוקם .גילה וזיו יביאו
את תוצאות המיפוי לועדה המונציפלית.
 .4נוהל דיור לגרושים –ההנהלה עברה על ההערות שניתנו לנוהל באסיפה ,עדכנה
את הנוהל והחליטה להעבירו שוב לבדיקה משפטית לפני הבאתו בשנית לאסיפה.

פרוטוקול הנהלת קהילה  23/18מתאריך20.12.18 :
 .1נערך דיון על העלות הגבוהה של נוהג המתנות לחברים בגילאי 80 ,65 ,50 -והוחלט
ברוב קולות להמשיך במסורת זו לעת עתה ולא לשנותה.
 .2ההנהלה כתבה תכנית עבודה שנתית מילולית מחוברת לתקציב ,לשנת .2019
התכנית תובא לאסיפה לאישור ולהצגתה לחברים.
 .3ההנהלה קיבלה תמונת מצב על ניצול השקעות קהילה והשקעות אנרג'יקס לשנת
 2018והוצגה בפניה תכנית ההשקעות לשנת .2019
 .4ההנהלה קיבלה החלטה לגבי אופן העברת כספים מהמשק להשקעות בקהילה.

אסיפת קיבוץ מתאריך 10.11.2018
החלטות:
 .1הוצג לחברים נוהל בעלי תפקידים צוותים וועדות ,הנוהל אושר והוחלט להביאו לקלפי
להצבעה.
 .2הוצג לחברים נוהל דיור לחברים גרושים ,נערך דיון ,נשאלו שאלות והתקבלו הערות,
הוחלט להביא את הנוהל לדיון חוזר בהנהלה.
אסיפת קיבוץ מתאריך 15.12.2018
החלטות:
 .1מבקרת הפנים אורית פורד מחברת  BDOמסרה את תמצית דוח הביקורת בנושא
מערכת הכספים בדביר .הדוח אושר על ידי האסיפה.
 .2הוצג לחברים נוהל קלפי מעודכן ,הנוהל אושר על ידי האסיפה.
תוצאות הצבעת קלפי מתאריך 18-19.10.18
אילנה דמר נבחרה כחברה התשיעית להנהלת הקהילה מבין שלושת המועמדים שהציעו
עצמם לתפקיד .תודה למשה רותם ואיריס פיטרו שהציגו גם כן את מועמדותם לתפקיד זה.
תוצאות הצבעת קלפי מתאריך 20-21.12.18
נוהל לבחירה ומינוי של הנהלות ,מנהלים ,ועדות ,צוותים וממלאי תפקידים התקבל ברוב
קולות ואושר בקלפי.

ולסיום,
אנו משתתפים באבלה הכבד של אליס ארביב ,חברתנו על מות אביה ואחיה
ובאבלה הכבד של משפחת מדוויר ,על מות ביתם הילית.
מאחלים לאליס ובני משפחתה ,לדניאל ,אסתר ובני משפחתם ,שלא תדעו עוד
צער!
עד כאן להפעם,
גליה פלג ,מנהלת קהילה דביר

