
`  

  2019י לביו 9

  דף מידע לחברים  

  15.7.2019לקראת שיחת הקיבוץ ביום 

    

  שלום, נחשוןחברי 

  

יגיעו לשיחה מספר נושאים שנדונו לאחרונה במזכירות. נביא  15.7.2019ביום שני הקרוב, 

  להלן את עיקרי הדברים.

  

 ש חורג בנגריה מול רשות מקרקעי ישראל.אישור עסקה לשימו  .א

  יציג את הנושא: יהונתן לביא, מנהל העסקים. ההצבעה תתקיים באסיפה.

  קיבוץ נחשון נמצא במתווה הסדרה מול רשות מקרקעי ישראל . . 1

משמעות ההחלטה היא שהקיבוץ נמצא  בתהליך לקראת הסדרת שימושים  שונים  . 2

,והתהליך מוסכם על ידי הרשות ולא יעכב אותנו שהוגדרו במכתבים שקבלנו מהרשות 

  בתהליכי השיוך .

הסדרת שימוש  משמעותו מבחינת רשות מקרקעי ישראל שישנו שימוש לצרכים מסחריים  . 3

  עסקיים , שאינו/אינם  של הקיבוץ, שבגינם צריך לשלם לרשות מקרקעי ישראל . /

היא הבעלים של הקרקע לבין נושאי אין כל קשר בין ההגדרות של רשות מקרקעי ישראל ש . 4

  תכנון ובנייה שאינם באחריות הרשות אלא באחריות הועדה המקומית לתכנון ובנייה .

  מבחינת הועדה המקומית אנחנו עושים במקום שימוש מתאים להגדרת השטח בתב"ע . . 5

 כדי לסיים את אותה הסדרה  מול רמ"י אושרו  לנו מספר עיסקאות שאת חלקן סיימנו . 6

  ובצענו . (יקב, מחלבה  , ועוד ).

אושרה גם עיסקה לשימוש בנגרייה לצרכים עיסקיים למשך חמש שנים .לצורך ביצוע  . 7

  העיסקה ברשות מקרקעי ישראל יש צורך באישור אספת הקיבוץ .

  מ"ר שמושכר על ידי אהרון אדני .  166מדובר על מבנה הנגרייה ובו  . 8

  סודר .שכר הדירה משולם והביטוח מ . 9

  עלות התשלומים לרמ"י ישולמו על ידי אהרון אדני . . 10

  

  

  

  

  

  

  



`  

  2019י לביו 9

  דף מידע לחברים  

  15.7.2019לקראת שיחת הקיבוץ ביום 

    

  

  בחירת עידית חכימי כנציגת ציבור לוועדת הביקורת.  .ב

  ."בעד" ו"נגד" בקלפיתתקיים ההצבעה  : עפר נאור, מנהל הקהילה.יציג את הנושא

נדרשים לאחר יציאתו של יונתן דה פורטו מוועדת הביקורת לטובת המזכירות אנו  . 1

  לצד יענקלה יואב מרכז הועדה והדס מוזס חברה.  3להשלים את מצבת חברי הוועדה ל 

עידית חכימי הגישה את מועמדותה ולפי תקנות הרשם מועמד לוועדת הביקורת חייב  . 2

 לקבל את אישור הקלפי.

  

  

  

  

  

  בחירת חברי וועדת קליטה ויו"ר ועדת קליטה.   .ג

  בקלפי.תתקיים ההצבעה  משאבי אנוש. : סמדר שגב, מנהלתתציג את הנושא

בהמשך למכרז לאיתור חברי הוועדה והיו"ר שלה, להלן המועמדים שיוגשו לאישור  . 1

 .הקלפי

ההצבעה בקלפי תהיה "בעד" ו"נגד" בחירת דן  דן נאמן. יחיד: מועמד –לתפקיד היו"ר  . 2

  נאמן לתפקיד יו"ר הוועדה.

תומר אלעד, שי כהן, שייקו בנדווין, יפעת שפטס,  :מועמדים 6ניגשו  לתפקיד חברי הוועדה . 3

כל כל אחד מהמועמדים.  "בעד" ו"נגד" תהיהההצבעה בקלפי  אורי ליף, רותי וינשטיין.

  , יבחרו לכהן בוועדה.מאשר "נגד" "בעד"קולות יותר מועמדים שיקבלו ה
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  חה. בחירת מנהל ענף בריאות ורוו  .ד

  בקלפי. תתקיים ההצבעה : סמדר שגב, מנהלת משאבי אנוש.תציג את הנושא

לפני למעלה משנה התחלנו בתהליך של הגדרת תפקיד מחודשת לתפקיד מנהל הבריאות  . 1

והרווחה בעקבות השינויים שעברו בקיבוץ, שינויים דמוגרפים והתאמות לצרכים שעלו 

 מהחברים.

והבריאות כפי שהיא פורסמה היא בעצם תוצאה של תהליך, הגדרת תפקיד מנהל הרווחה  . 2

שנים ובעלי תפקידים במגזר כולל  12שכללה שיחות עם משה שמכהן בתפקיד למעלה מ 

  .200פגישה עם חברים במשלט 

בהמשך לכך פורסם מכרז לתפקיד שבסיומו המליץ צוות האיתור למזכירות על החלפתו של  . 3

  משה בעירית פלג.

סרה למשה החלטת צוות האיתור והוצע לו להמשיך את מה שעשה עד כה במקביל נמ . 4

במסירות רבה בעשייתו הברוכה בליווי החברים הוותיקים בתחום הסיעוד ותחום ביטוחי 

  הבריאות.

המזכירות קיימה מספר דיונים בנושא, שכללו שמיעת קולות חברים בעקבות ערעורו של משה  . 5

  על החלטת המזכירות.

הדיונים החליטה המזכירות להמליץ לשיחה על החלפתו של משה בתפקיד מנהל בסיכום  . 6

  הבריאות והרווחה ובחירתה של עירית לתפקיד.

  כמו כן קראה המזכירות למשה להמשיך לעסוק בתפקיד הסיעוד כמפורט לעיל. . 7

חברים לעלות גם את משה  30בעקבות פרסום החלטת המזכירות הוגשה עצומה בשם  . 8

קשה עירית להסיר את יב לאחר מכןו התקיים דיון נוסף במזכירות, י,קלפלהצבעה ב

  מועמדתה.

יועמד משה לבחירה בקלפי לתפקיד מנהל הבריאות והרווחה בהתאם למכרז בנסיבות העניין,  . 9

 ההצבעה בקלפי תהיה "בעד" ו"נגד". שפורסם.

חב מתוך מטרה לקבוע בהמשך, תדון המזכירות בנושא הבריאות והרווחה בנחשון באופן ר . 10

מבנה ארגוני נכון, להגדיר את בעלי התפקידים, להשתפר ולאפשר שירותים טובים יותר 

 לחברי הקיבוץ.

  בברכה,

 וחברי המזכירות סמדר איר, עפר, דרור,הונתן, יי


