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 של משולחנו

  מנהל הקהילה 

 

 

 

 

 עדכונים.. עדכונים

 

  14.2.18 -שיחת קיבוץ

 תתקיים שיחת קיבוץ במועדון. 20:30, בשעה 14.2.18ביום רביעי, 

 הנושאים שיועלו:

 נדרש אישור לקידום תהליך הכנת   כנית מתאר חדשה לדן.יאה לתכנון תיצאישור . 1

)כלל התכנון  חדשה לקיבוץ שמטרתה הוספת מגרשים למגורים. כנית מתאר מפורטתת

 ע"ח משרד השיכון והמועצה(.

 הדדית )בהמשך לשיחה הקודמת.. מקצה שיפורים(.קרן עזרה . 2

נושא חיוב כלל חברי דן )מלאים ובעצמאות כלכלית(  . ביטוחי בריאות. העלאת3

 בביטוחי בריאות.

 חומר מפורט יועבר בתחילת השבוע.

 

מפגש של כלל הקהילה בנושאי תכנון ובנייה שהיה אמור להתקיים באותו המועד 

 ה. הודעה לגבי מועד חדש תועבר בהקדם.דחיי

 

 מתחמי פחים

בשעה טובה התקבל סיוע תקציבי מהמועצה לבניית מתחמים לפינוי אשפה ומחזור. 

במעט  ולוהראשונים, בתקווה שהדבר יסייע המתחמים  2במהלך החודש נתחיל בבניית 

 לנראות ולחזות הקיבוץ.
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 סגירתו של הסבדן

ובכך תם פרק משמעותי וחשוב בקיבוץ. אנו נמצאים בעיצומם  בימים אלו נסגר הסבדן

כל הנוגע לתפקוד העתידי של המבנה כחלק מהחשיבה הכוללת לגבי צרכי של דיונים ב

לדי גן חצב עברו יבאופן זמני, ולתקופת השיפוץ בלבד יו החברים בגיל השלישי בקיבוץ.

 גן"(.-לחלל המרכזי של הסבדן )באופן זמני הוא ייקרא "סב

 

 ערב הוקרה לפורשים ומסיימים

לופים המתוכננים בתחום השכרת הדירות )לא.. עדיין לא יעם סגירתו של הסבדן והח

 ערב הוקרה במועדון. 20:00בשעה  5.3 -ביום שני, הנקיים הוחלט על המחליף/ה( 

 ...בנפרדפרטים נוספים יפורסמו 

 כולם מוזמנים!

 

 יקט תאורהפרו

במסגרת הפרויקט  בימים אלה מבוצע פרויקט החלפת נורות תאורת הרחוב לנורות לד.

)ממומן ע"י מענק המשרד  בקיבוץ לגופי תאורת לד חסכוניים יוחלפו כלל גופי התאורה

 הפרויקט אמור להביא שנלקחה(.והיתרה מהלוואה  30%בשיעור של להגנת הסביבה 

חלק מהתאורה החסרה כיום ברחבי  שדרוגבצריכת החשמל ול 50% -לחיסכון של כ

 הקיבוץ.

 

 מבצע סירוס ועיקור חתולים

במסגרת המאבק למניעת התפשטות מחלת הכלבת וצמצום אוכלוסיית החתולים 

סירוס ועיקור חתולים נרחב בימים הקרובים במבצע נתחיל  ,המשוטטים בקיבוץ

ושי יואב הקיבוץ )באמצעות הוטרינרים שיבוצע הן ע"י המועצה והן ע"י ,בקיבוץ

 אייזנברג(.

קולר , הקפידו על חיסון כלבת, שבב וחשוב! אנא הקפידו לסרס ולעקר את חתולי הבית

 חתול שיימצא ללא קולר או שבב ייחשב לחתול משוטט והוא יעבור עיקור/ על צווארם.

 רוס שלאחריו יוחזר למקום המקורי ממנו נלקח בקיבוץ.יס

 

 .. תודות! תודות

בהזדמנות זו, ראינו צורך להגיד מילה טובה לשני מתנדבים בקהילה, העושים שעות 

 רבות לטובת הכלל.

מזה מספר שנים שמיכאל לקח על עצמו, בהתנדבות ובצניעות, לטפל : מיכאל להב

 ולתחזק את הקולנועיות בדן.
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מוזמן   -גדולה כקטנה  –כל מי שמחזיק בקולנועית יודע שבכל מקרה של תקלה ובעיה 

 לפנות למיכאל, שתמיד ייענה בחיוב, בחיוך ובטיפול יסודי ומקצועי.

מיכאל יגיע, יתקן, יזמין חלקי חילוף במידת הצורך וידאג להשיב את הקולנועית 

שלו, ובמסירות ראויה והכל בהתנדבות מוחלטת, מיוזמתו  –לאיתנה במהירות 

  להערצה.

 תודה רבה!!! –ראוי וחשוב להגיד למיכאל 

כפרמדיק נדב עסוק במהלך היום בפניות והקפצות ממד"א, ועוסק לא פעם : נדב אורן

אולם, גם כשהוא מסיים לעבוד והופך ל"אזרח מן השורה", נדב מקפיד  בהצלת חיים.

שהוא איננו בתפקיד ואיננו מחויב לכך על אף  -לקפוץ ולהתייצב לכל קריאה בקיבוץ דן 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .   והכל מתוך אכפתיות, מקצועיות ורגישות –

ברגע שמובאת לידיעתו קריאה על מקרה בדן, בכל שעה של היממה, נדב עושה כמיטב 

יכולתו להגיע לבית, לכוון אליו את האמבולנס שמגיע ממד"א, ולוודא שהכל מטופל 

 חשוב לנו להודות לו מקרב הלב ולבטא את הערכת כולנו! כשורה.

 

 ותודות למסיימים ומחליפים!!

. יום טוב ימשיך להיות אחראי בקהילה על ת תפקידו כחצרןמסיים איום טוב מזרחי 

בית העלמין וייכנס לתחומים נוספים שמקודמים בימים אלו. עבודות החצר בדן יבוצעו 

 כחלק ממכרז הנוי ע"י הצוות של זיו בן צבי.

אבי בן  )אך ימשיך להיות חבר בו(. כספיהצוות מסיים תפקידו כמרכז ה אלישע שחם

 יחליף אותו בתפקיד. צבי

)הבאה  לינור מגלכחברת המזכירות. את קרן תחליף  ביקשה לסיים תפקידה קרן גרדי

 בחירות(במספר הקולות בבתור 

 

 מסירות למסיימים, וכמובן הצלחה למחליפים!התודה על כל ההשקעה ו

 

                                  שיהיה המשך שבוע טוב לכולם! 

 עמי ודר                                                                                                                             
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 הספד -יגאל רינגל ז"ל 

 

 יגאל אחי, היקר כל כך,

 

תמה תקופה קשה וארוכה של סבל ושל דאגה מצד בני המשפחה. לפני כשנתיים פרצה 

במלואה. באומץ לבך התחלת להיאבק בה ובכל המתלווה אליה. אחת -המחלה בבת

מחיים מלאים ומאושרים, מוקף בחברים, הצנעת את דבר  חייך השתנו ללא הכר.

 המחלה, לא רצית להטריד ולהכאיב, ואף ניסית לעודד את המשפחה והחברים.

 

ל כך. אני רוצה לחזור כמה צעדים אחורה, אל חייך העשירים, המגוונים והפעילים כ

אני בטוחה שלא היית מרגיש בנוח, כאשר אני עומדת כאן ומספרת עליך, אבל חשוב לי 

הייתי גאה מאוד להיות אחותו של יגאל שהיה בעיני דמות למופת  להזכיר מי היית.

 לאורך כל הדרך, מילדות, נעורים ובעיקר בבגרותנו. 

 

יותר, כמו פיסת מידע יגאל היה תמיד הכתובת הראשונה שלי לכל שאלה ולו הקטנה ב

על כל נושא אפשרי. דעתו השקולה הייתה תמיד חשובה לי. היה מעודד תמיד ומייעץ 

נו יני ילדים, ובחינוך של אז, לא הרבבחוכמה מתובלת בהומור. במשפחתנו היינו רק ש

 כי כל אחד היה בקבוצתו ובעיסוקו. ,לבלות ביחד

 

שבלטו בה כישרונותיו ומידותיו בבית הורינו נבטה אישיותו המיוחדת של יגאל, 

הטובות, כמו נתינה, טוב לב, צניעות ויושרה. כאן גם ספג את אהבתו הגדולה למוזיקה. 

אהבה וסקרנות לאינסוף נושאים מגוונים, כמו: אמנות, תנ"ך, ארכיאולוגיה, במיוחד 

 דן, קריאת שירה ועוד, כל אלו ליוו את חייו.  -זו הקשורה בתל

 

אשר שיניתי את דרכי בחיים ועברתי לת"א, הוא המשיך ללוות את במרוצת השנים, כ

הקורה איתי, עם המון רגישות, אוזן קשובה ומעורבות כמעט יומיומית. הייתה לי 

-הרגשת בטחון שיגאל שומר עלי. דוגמא קטנה: במלחמת צוק איתן, כאשר גם בתל

ו, כדי לדעת איך הק אביב היו אזעקות, עוד לא הסתיימה הצפירה ויגאל כבר היה על

 "האירוע". כך גם בתקופות משמעותיות אחרות.  יעבר עלי

 

-מתו. היה כעין ספרהקיבוץ היה בנש נה בה הוקם קיבוץ דן ומאז ילדותויגאל נולד בש

חמק אשר מאורע מחיי הקיבוץ בעבר הרחוק,  לא היהו זיכרונות פתוח של הקיבוץ

 הוא ידע להעלות את הסיפורים בפרטים אמינים ומדויקים, שריתקו את שומעיו.  .ממנו
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ראיתי איך יגאל נגע בכל כך הרבה נושאים וקיים קשרי חברות עם  בביקוריי בדן

חברים מכל הגילאים. הייתה לו יכולת נפלאה לראות את הטוב בכל אדם. כאשר נודע 

 ה כ"מצוות בסתר".לו על עוולה כלשהי, נחלץ לעזור ולתמוך וכל ז

 

דן, על כל צרכיו. היה -במשך תקופה ארוכה, יגאל נרתם ביוזמתו ומרצונו, לדאוג לסב

לו יחס מיוחד וחם לצוות העובדים. אחת המטפלות סיפרה לי שבמלחמת לבנון 

השנייה, כשנפלו מספר טילים ליד הקיבוץ בחצות הלילה, יגאל יצא מיד להיות ולתמוך 

 בצוות המטפלים.

 

בבגרותו, בנה יגאל יחד עם שולי, משפחה  אדם.-ל היה כולו קיבוץ דן ומעל הכול בןיגא

עם הרבה שמחה, עניין, יצירה ואהבה. למרות המרחק של מגורי, שמחתי להיות איתם 

 ועם הילדים שאני כל כך אוהבת. 

 

 ולי, לילדים ולנכדים. יחסרו לנו האופטימיותיגאל היקר, מאוד תחסר לי, לש

 האינסופית, אוצר הידע שלך, חכמתך, וההומור הנפלא.

 

 היית אבא מסור וסבא מקסים, אוהב ואהוב כל כך. 

 נתגעגע אליך מאוד.

 

 תמר       
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 חברי הוועד: 

, קרן קהת, דורית בן יניב גרטייוסי טל, דוד שושני, לריסה אקסלרוד, נדב בן יעקב, 

 שלום משה

 מנהל עסקים –מנהל קהילה, איתן רחימי  –: עמי ודר המוזמנים הקבועים  

 

 2017-22ועד ההנהלה -פרוטוקול מזכירות
 

 

 12.11.17 תאריך הישיבה: 

 
 פירוט הסעיפים:

 
 .21-2017ופרוטוקול ישיבה  20-2017אישור פרוטוקול ישיבה : 1סעיף מס' 

  החלטה:

 .21-2017-ו 20-2017אושרו פרוטוקולים 

 

 בחירת יו"ר ועד ההנהלה :2סעיף מס' 

הועלה הצורך לבחירת יו"ר קבוע, דוד שימש עד היום כיו"ר זמני של ועד ההנהלה. 

 ות תקינה של מערך ההחלטות בקיבוץ.תפקיד הכרחי המאפשר בין היתר המשך התנהל

 החלטה:

 דורית בן שלום משה נבחרה לתפקיד יו"ר ועד ההנהלה.

 

 קרן עזרה הדדית וועדת צרכים מיוחדים  -חומר מקדים לשיחת קיבוץ :3סעיף מס' 

יובאו להצבעה השינויים בתקנון קרן עזרה הדדית  4/12-בשיחת הקיבוץ שתערך ב

וחברי הנהלת קרן עזרה הדדית, ותימסר הודעה לגבי חברי צוות וועדת צרכים 

 מיוחדים. 

 :החלטה

דו"ח ישיבות 

 ועד ההנהלה
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בקול הקורא לוועדת  יפורסם קול קורא לוועדת צרכים מיוחדים ולקרן עזרה הדדית.

 .שהבחירה תהיה במזכירות והודעה בשיחת קיבוץצרכים מיוחדים יש לציין 

 

 דיון בנושא השכרות פרטיות בקיבוץ :4סעיף מס' 

נמסרה חוו"ד של עו"ד יונתן גולדשטיין, לפיה בכל הנוגע להשכרות פרטיות )הן של 

בתים והן של יחידות בבתי חברים( יש לוודא שאנו נוהגים בשוויוניות. או שאוסרים על 

 לכולם.כולם, או שמתירים 

 :החלטה

א. יש לבדוק עם עו"ד יונתן גולדשטיין את משמעות ההחלטה המוצעת, לאור האיסור 

 על השכרת יחידות בתב"ע.

ב. ככל שאין בכך קושי משפטי כאמור לעיל, הוחלט לאשר השכרות פרטיות בקיבוץ; 

תושב הכוללים דגשים והגבלות  -חבר וחבר -זאת בכפוף לחתימה על הסכמים קיבוץ

שיש לקיבוץ עניין בהם, ובכפוף לעמידה בנוהל השכרות פרטיות לתושבים שיהיה 

 באחריות מנהל ענף ההשכרות.

 

 נוי וחצר -ם בקשה להגשת הצעות מחירפרסו :5סעיף מס' 

גם בוועדת תכנון. המטרה היא לעשות הוצג מפרט לעבודות נוי וחצר בקיבוץ, שיאושר 

סדר בכל השירותים שאנו מקבלים ולהעביר גם את החצרנות לקבלן חיצוני, מיום 

 צוות המכרזים לנושא הוא רז+ אלון+ עמי.  .1.1.18

 :החלטה

 שהוצג, ויצורף כנספח לפרוטוקול זה.יפורסם מכרז לפי המפרט 

 

  ברה זמנית של גן חצב למבנה הסבדןהודעה: הע :6סעיף מס' 

 נמסרה הודעה על העברה זמנית של גן חצב למבנה הסבדן, לתקופת השיפוצים.

 :החלטה

 לא התקבלו החלטות.

 

הזמנת כרטיס אשראי ע"ש עמי ודר בבנק לאומי חשבון   -הודעה :7סעיף מס' 

 וביטול כרטיס קיים בבנק מזרחי.   159700/34

  159700/34נמסרה הודעה הזמנת כרטיס אשראי ע"ש עמי ודר בבנק לאומי חשבון  

 .וביטול כרטיס קיים בבנק מזרחי

 :החלטה

 לא התקבלו החלטות.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2017-23ועד ההנהלה -פרוטוקול מזכירות
 
 

 26.11.17 תאריך הישיבה: 

 

 פירוט הסעיפים
 

 12.11.17מתאריך  22-2017אישור פרוטוקול ישיבה : 1סעיף מס' 

  החלטה:

 .12.11.17מתאריך   22-2017אושר פרוטוקול 

 עמי ודר. לביצוע ע"י:הוטל 

 

 )מוזמן: אבי בן צבי( ביטוח סיעודי :2סעיף מס' 

להיכנס לביטוחי  60נפתח חלון זמן עד סוף השנה המאפשר לכלל המבוטחים מעל גיל 

הוא  ,קופות החולים ללא חיתום, וקופות החולים לא יוכלו לסרב לקבלם. יתרון נוסף

 ותי מאוד לחברים הוותיקים יותר.שבתוך תעריפי קופות החולים גלום סבסוד משמע

נערכה בדיקה של אקטואר בכל הנוגע לעלות הסיעוד באמצעות הקרן הפנימית 

ובאמצעות קופות החולים. אבי הציג את תוצאות הבדיקה שנערכה, הכוללת המלצות 

לשינויים בכיסוי הסיעודי לחברים ומעבר לביטוח בחמש השנים הראשונות באמצעות 

חר מכן באמצעות הקרן הפנימית. הנושא נדון בצוות סיעוד קופות החולים ולא

 והמלצתו הוצגה לחברי המזכירות.

עד ₪  300לחבר במקום ₪  240בהתאם לתוכנית המעודכנת, יהיה סה"כ תשלום של 

עד ₪  200ע"ח החבר )במקום ₪  140כה. המלצת צוות הסיעוד היא חלוקת התשלום: 

 עד כה(.ע"ח הקיבוץ )כפי שהיה ₪  100 -כה( ו

 :החלטה

 הנושא יועבר לאישור שיחת הקיבוץ.
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 איוש וועדת צרכים מיוחדים :3סעיף מס' 

 הדיון בסעיף נדחה לישיבה הבאה. 

 :ההחלט

 לא התקבלו החלטות.

 

 איוש הנהלת קרן עזרה הדדית :4סעיף מס' 

 הדיון בסעיף נדחה לישיבה הבאה. 

 :החלטה

 לא התקבלו החלטות.

 

 עדכון בנוגע לתהליך הגישור :5סעיף מס' 

 .הועבר עדכון הנוגע למהלך הגישור המתקיים בין המזכירות לקרן העיגון

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 2017-24ועד ההנהלה -פרוטוקול מזכירות
 
 

 10.12.17 תאריך הישיבה: 

 
 הסעיפים:פירוט 

 
 26.11.17מתאריך  23-2017אישור פרוטוקול ישיבה : 1סעיף מס' 

 החלטה:

 .26.11.17מתאריך   23-2017אושר פרוטוקול 

 

 .איוש וועדת צרכים מיוחדים :2סעיף מס' 

הרכב הועדה המוצע למזכירות: לילי דגני, נועה חרמוני, מימי רוח , שמיל גרדי ונירית 

מחליפים את עירית אפרתי ורעיה בן צבי, שישבו בוועדה עד יערי )השניים האחרונים 

 עתה ולא הגישו מועמדותן לבחירה מחודשת(.

 :החלטה
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 אושר ההרכב המוצע, יובא כהודעה לשיחת קיבוץ.

 

 . איוש הנהלת קרן עזרה הדדית :3סעיף מס' 

איילי ית והגישו מועמדות להנהלת הקרן: נעמי ירמיהו, עמירם אפרתי, דוד שושני, רו

)מחליפה את יהודית ארזי שישבה בהנהלת הקרן עד עתה ולא הגישה מועמדות לבחירה 

 מחודשת(.

 החלטה:

 אושר ההרכב המוצע, יובא כהודעה לשיחת קיבוץ.

 

 .שיעבוד רכב מנהל קהילה לטובת החזר הלוואה שנלקחה מבנק לאומי :4סעיף מס' 

 החלטה:

( לטובת החזר הלוואה שנלקחה 188-74-301 אושר שיעבוד רכב מנהל קהילה )רנו מגאן

 מבנק לאומי, עפ"י מסמכי הבנק.

 

 .אישור כתב שיפוי לילי דגני :5סעיף מס' 

 החלטה:

 אושר כתב שיפוי ללילי דגני.

 

 . )מוזמן: רז פלוסמן(. פרויקט תאורה :6סעיף מס' 

 החלטה:

 א. אושר הפרויקט עפ"י ההצעה )תצורף לפרוטוקול זה כנספח(.

 מאושרת קבלת הלוואה ממג"ע/ הלוואה בנקאית לטובת הפרויקט.ב. 

 

 המשך תהליך הגישור.  :7סעיף מס' 

 נמסרו עדכונים בנושא תהליך הגישור.

 החלטה:

 לא התקבלו החלטות

 

 LED-פרויקט החלפת גופי תאורה ל
הפרויקט מבוצע בהתאם החלטת ועדת התמיכות של המשרד להגנת הסביבה 

 האזורית.ובאמצעות המועצה 

במסגרת הפרויקט יוחלפו כלל גופי התאורה בקיבוץ לגופי תאורת לד חסכוניים ויתקבל 

 לפרויקט. 30%מענק בשיעור של 
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 תחשיב הפרויקט:
 

 דן - יקט תאורהפרו
      

 15% פקטור למשנק       
 4088 שעות תאורה שנתיות     
 0.55 מ"ש ממוצע כולל מע"עלות קוט     
     

 400 100 125 100 30 סה"כ הספקי גופים קיימים בוואט       

 37 90 25 90 208 450 כמויות

עלות גוף חדש ממוצע כולל התקנה + 
 1,273 1,051 1,051 1,051 951   מ"מע

 100 54 43 54 26   הספק של גוף לד חדש

 47,101 94,590 26,275 94,590 197,808 460,364 סה"כ עלות פרויקט בש"ח

 69,578 42,311 14,691 42,311 29,335 198,226 ש("צריכת חשמל שנתית )קוט

 100,000 עלות חשמל שנתית ממוצעת גופים קיימים
 81,363 ש("סה"כ צריכה של גופים חדשים )קוט     
עלות חשמל שנתית של גופים חדשים      

 44,742 )ש"ח(
 116,863 ש שנתי"סה"כ חסכון בצריכה בקוט     

 59.0% % -סה"כ חסכון בצריכה ב     
 58,954 סה"כ חסכון שנתי בש"ח     
     

       

 460,364 סה"כ עלות פרוייקט לדים       
 40,000 ללא מענק -התקנת מנורות      
 138,109 מענק     
 362,255 סה"כ הלוואה נדרשת ממג"ע     
 6.14 תקופת החזר     
     

 המחירים כוללים מע"מכל        
      

 שנים 6 -כולל עלויות מימון, הלוואה ל
       
55,086  

 -ריבית קבועה 5%
 מג"ע

   
 סה"כ הלוואה כולל ריבית

     
417,341  
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 2017-25ועד ההנהלה -פרוטוקול מזכירות
 

 31.12.17 תאריך הישיבה: 

 

 סדר היום לישיבה:

 .10.12.17מתאריך  2017-24ישיבה אישור פרוטוקול  .1

 בעצמאות כלכלית לביטוח הסיעודי. הצטרפות חברים .2

 צוות איתור לתפקיד מנהל/ת ענף השכרות. .3

 סקירה בנושא תכנון ובנייה. .4

 עדכון בנושא תהליך הגישור. .5

 עדכונים. .6

 
 פירוט הסעיפים:

 
 10.12.17מתאריך  24-2017אישור פרוטוקול ישיבה : 1סעיף מס' 

  החלטה:

 .10.12.17מתאריך   24-2017פרוטוקול אושר 

 עמי ודר. הוטל לביצוע ע"י:

 

 .הצטרפות חברים בעצמאות כלכלית לביטוח הסיעודי :2סעיף מס' 

 החלטה:

אושר נוסח המכתב המציע לחברים בע"כ להצטרף לביטוח הסיעודי, ללא כל מחויבות 

 כלפיהם בנושא מצד הקיבוץ ומוסדותיו.

 עמי ודר. הוטל לביצוע ע"י:

 

 צוות איתור לתפקיד מנהל/ת ענף השכרות.  :3סעיף מס' 

 החלטה:

חברי צוות האיתור לתפקיד מנהל/ת ענף השכרות יהיו: עמי ודר, איתן רחימי, רביטל 

 זיו ויניב גרטי. 

 עמי ודר, רביטל זיו. הוטל לביצוע ע"י:

 

 .סקירה בנושא תכנון ובנייה :4סעיף מס' 

 החלטה:

לתהליך הכנת תכנית מתאר חדשה לקיבוץ יועבר כהודעה בשיחת נושא הכניסה 

 .הקיבוץ הקרובה
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 עמי ודר. הוטל לביצוע ע"י:

 

 עדכון בנושא תהליך הגישור. :5סעיף מס' 

נמסר עדכון בנושא פגישת הגישור, שהתקיימה היום עם צוות קרן ההגנה ועורכי הדין 

 .של הצדדים

 החלטה:

 לא התקבלו החלטות.

 

 עדכונים.  :6סעיף מס' 

 הצעתו של זיו בן צבי לביצוע שרותי נוי וחצר התקבלה. -מכרז חצר ונוי .א

בשעה  9.1.17תתקיים ביום שלישי,  מגזר עסקי – 2018שיחת קיבוץ בנושא תוכנית  .ב

 . חנן יהיה יו"ר השיחה.19:30

 התקבלה בקשתה של קרן גרדי לסיום תפקידה כחברת מזכירות. .ג

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      9.10.17מתאריך:  15/2017סכום ישיבה  –ועדת חינוך דן 

 

 :סעיפים והחלטות

 :מבנה אחריות וסמכויות –ועדת חינוך  .1

  להתוויית מדיניות בנושאי סוכם כי ועדת חינוך תפעל ברוח דירקטוריון

דן" מתחילת  –ליישום המטרות כפי שהוגדרו במסמך "ועדת חינוך  החינוך,

, ולקיום בקרה תפקודית מחד במערכת במנהלים ובעובדיםלתמיכה  ,2017

 מאידך. ,ותקציבית

  בוצעו שינויי ניסוח, רוח הדברים נשארה כפי שנוסח במסמך  6-9בסעיפים

. המסמך יעבור לידיעת הצבור. מצורף קובץ 10נוסף סעיף מס'  המקורי.

 המסמך לעיונכם.

 :מדרג פניות הורים 

 הורה יפנה לצוות החינוכי הישיר של הילד/ה. -א. בשלב ראשון 

 למנהל/ת המערכת. –ב. בשלב שני 

 למנהל הקהילה/ יו"ר ועדת חינוך. -ג. בשלב שלישי 
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 תקנון החינוך הב"פ: .2

ועדת חינוך מאמצת את התקנון  כפי שהתגבש בשנה שעברה בשיתוף הצוות 

 החינוכי וההורים. 

 בוצע שינוי. יועבר להורים לעיון ואשור. –בסעיף "נוהל טיפול במקרי אלימות" 

 

 :מבנים לחינוך .3

 כנית חומש" למערכת ון בישיבה הבאה במסגרת הנושא  "תהנושא יד

 החינוך.

 וונטית למעבר גן חצב לקראת שיפוץ הגן.עמי הציג את האופציה הרל 

 

 :עדכונים מהחינוך הב"פ .4

 ה ו"ליצן מפחיד" שארע בנעורים ביום יתום מסר דיווח על אירוע שתי

 .5.10חמישי 

האירוע דווח להורי הנעורים ולכל הגורמים הנוגעים. האירוע טופל ע"י 

 ירוע.ועדת חינוך מקבלת ותומכת בתגובות החינוכיות לא הצוות החינוכי.

 .תום עדכן לגבי התנהלות צוות המדריכים בתמר ודקל 

 

 

 

 

       1.11.17  מתאריך: 16/2017סכום ישיבה  –ועדת חינוך דן 

 

 :סעיפים והחלטות

 הכרות עם מבנה התקציב וסעיפיו: –תקציב מערכת הגיל הרך  .1

  '2018אוג'  –מבנה תקציב הגיל הרך וסעיפיו הוצגו כתחזית של ינו. 
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  יישארו, ברמה  –חוגי העשרה לילדים, יום צוות והעשרה לצוות הוצאות

 העקרונית.

  תיבדק אפשרות להתייעלות. –הוצאות הקניות בכל בו 

 

 :מדיניות שכר לעובדות הגיל הרך .2

  הוצג מודל  שכלל מרכיבי שכר, בעזרתם יעשה סדר בנושא לעובדות

 הגיל הרך.  במסגרת המודל יינתן תמריץ  להתמקצעות של עובדות ולמעביד,

 חלט לאמץ את עקרון המודל שהוצג. וה

  מנהלת הגיל הרך, מנהלת מש"א ומנהל הקהילה יבדקו את יישום המודל

 דרך סימולציות, בעזרת החשבת של הקבוץ, לפני הבאתו לבצוע.

 

 :קריטריון לכניסת תינוקות –בית תינוקות שיקמה  .3

 בשקמה.ילדים  20שררה החלטה קודמת של תקן עד ועדת חינוך א 

  ילדים. 21יתכן ויהיו  –עקב התחייבות קודמת  –השנה 

  הקריטריון לכניסת תינוקות יהיה לפי גיל, כמקובל בקהילה הקיבוצית. כמו

כן, כניסה לפי גיל מאפשרת לצוות עבודה והתארגנות לפי צרכים 

 התפתחותיים של הילדים.

 ד ספט' תיבדק אפשרות פתיחת משפחתון פרטי שיקלוט את יתר הילדים ע

2018. 

 

 :2020צרכי המערכת עד  –מבנים למערכת החינוך  .4

  2018מבנה גנון שקדיה חייב לעבור שיפוץ. יערך תכנון במהלך  –בגיל הרך 

 .2019/20אדריכלית חינוכית. צפי לבצוע  –בעזרת מיכל תירושי 

 עמי יבדוק מקור תקציבי לשיפוץ.  –חלק דרומי  –גן רימון 

 צרכי הגיל הרך.המבנה ישמש בעתיד את 

  ו יפוצלו מדקל ויעברו -כיתות ה –בתחילת שנה"ל תשע"ט  –בחינוך הב"פ

תיבדק אפשרות שיפוץ  –זמנית לחלק הצפוני של מבנה הנעורים. במקביל 

 ישופץ בית ערבה. – 2020עד  –בית ערבה )תנועה אורל'ה(. המטרה 
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 6.12.17  מתאריך: 17/2017סכום ישיבה  –ועדת חינוך דן 

 

 :סעיפים והחלטות

 הכרות עם מבנה התקציב וסעיפיו,  –תקציב מערכת החינוך הב"פ . 1        

 :2018והחלטות עקרוניות לשנת התקציב             

  'כפי שנמסרה מהנהח"ש. 2017ספט'  –הוצגה טבלת נתונים ינו 

  שינוי.מרכיב הוצאות העבודה הוא הגדול ביותר. תתבצע הערכה לאפשרות 

 .נמסר כי חשבת הקבוץ בוחנת את נושא גובה התקורה המשולמת 

  '2018תשלומי ההורים יועלו החל מספט. 

  'חודשים. 12 -נעבור למודל תשלום אחיד ל 2018החל מספט 

  .אין אפשרות  לתשלום חלקי בגין השתתפות חלקית 

 מקרים מיוחדים יופנו להחלטת מנהל מערכת החינוך הב"פ.

  ותשלומי הורים. 2018עם ההורים להצגת תקציב תערך פגישה 

 

 אתגרים ודרכי טיפול: –החינוך הב"פ היום בדן  .2

  מדריכים יציבים, על ידם המדריכות  2דקל. יש לנו  –ייצוב מדריכים בתמר

מתחלפות בקצב בעייתי למערכת. בימים אלו נכנסה לתמר מדריכה חדשה, 

ה, אפשרות למדריכה שתעזור נקוה שבית תמר יתייצב. לגבי דקל יש, לפי שע

 לייצוב בהמשך. נקווה שכך יהיה.

  עלתה דאגה מהתנהגות אלימה של ילדים בתמר. הצוות  –אלימות בתמר

 החינוכי נוקט באמצעים חינוכיים מתאימים, תוך שיח עם ההורים. 

 תבחן אפשרות של קבלת סיוע והדרכה לצוות ולהורים מגורמי חינוך באזור.
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 מספר ילדים אינם משתתפים עוד משנה שעברה,  –תמר פרישה של ילדים מ

מספר ילדים פרשו לאחרונה. אנחנו מקוים שעם ייצוב המערכת, חלק 

 מהילדים, לפחות, יחזרו להשתתפות סדירה.

 חלק מהילדים לא שותפים למערכת הב"פ  –ח בנעורים -אי השתתפות ילדי ז

ית ימות השבוע זמן רב, עוד לפני היותם בני נעורים. חלק עסוקים מרב

בחוגים. המדריכים יצרו קשר לשיחות אישות עם הורים, זכו לשיתוף פעולה 

המדריכים ימשיכו וינסו ליצור קשר עם הנערים/ות להבאתם  חלקי.

 למערכת.

  הלים ברורים ך הישיבה באוטובוס שונה. גובשו נמער –הסעות ללב העמק

 שיועברו למלווים, להורים ולילדים.

 

 למערכת הגיל הרך:קליטת עובדים  .3

  יעבדו במערכת הגיל הרך שלנו. –כל עובד/ת שימצאו מתאימים 

 

 אופי חגים ומסורת יהודית במערכת החינוך: .4

 .מנהלת הגיל הרך תקיים פגישה בנושא עם הגננות המובילות 

 .תערך פגישה עם ההורים לשיח בנושא 

 
 

 
 
 

      15.1.18  מתאריך: 1/2018סכום ישיבה  –ועדת חינוך דן 

 :סעיפים והחלטות

 :2018תקציב חינוך ב"פ לשנת  .1

 

 :מתוך טבלת הנתונים שהוצגהא. 
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 . 2017לאומדן סיום  2017כנית * קיים פער גדול בין ת    

  2018 -* סעיף הוצאות עבודה גדול מאד ביחס להכנסות, צפוי להיות כך גם ב    

 אם לא יחול שנוי בהכנסות.       

 * סבסוד הקהילה גדול מהמתוכנן.    

גרמה לירידה בלתי  * יציאה ו/או אי כניסה של ילדים למערכת החינוך הב"פ    

 בהכנסות. צפויה

הביא לריכוז  נוי במדיניות ההנחות לאחים במערכת החינוך כולה,י*  ש    

נושא מדיניות הנחות יובא . וך הב"פ ולירידה בהכנסותמאד בחינ הנחות גדול

 לדיון חוזר בוועדת חינוך.

וד חדש לתמר ודקל יתה הוצאה גדולה, יחסית, על רכישת צייה 2017 -* ב    

שיפוץ הבתים )מזגנים, מדיחי כלים, ארונות, כונניות ועוד...(. יש בעקבות 

 .2018לבדוק שנית את צפי סעיף הקניות בתקציב 

 *  ייבדק נושא הכנסות אמנה מהמועצה, האם בא לביטוי בהצגת הנתונים.    

*  ייבדק הקשר עם תנועת השמו"צ שגובה תשלומים גבוהים והתמורה אינה     

 נראית.

 *  ייבדק נושא הקניות השונות והאפשרות לחיסכון והתייעלות מקסימליים.    

 ם, לצערנו.לא מתאפשרת העלאת שכר למדריכי 2018 -*  ב    

 

 החלט כי נושא תשלומי הורים יעלה לדיון בוועדת חינוך:ב.  

 * תוצאה של הנתונים שהוצגו בטבלה ופורטו למעלה.    

ומאתגרות  של  בעקבות התנהגויות אלימות -* העלייה בהוצאות העבודה     

 מתוגבר מערך ההדרכה בנעורים.הילדים, 

וץ  ע"י אנשי מקצוע ממערך החינוך * המדריכים יקבלו לווי הדרכה וייע    

 האזורי.

מאידך נדרשת  לזיכוי  שעות עבודה לא מתוכננות * מערכת החינוך סופגת    

 עלויות כשמודיעה על שעות סגירה.

ים מפעילות בעוד *  הורים לא מודיעים עפ"ר מראש על היעדרות ילד    

גורם לחוסר  מדריכים + תגבור נעורים.נערכת לנוכחות מלאה של שהמערכת 

 התייעלות במרכיב העבודה.

 יערך תכנון תקציב ועלויות בנפרד. – 2018אוגוסט   –*  לחודשי יולי     

   

 :2018תקציב חינוך הגיל הרך לשנת  .2
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 2017לאומדן סיום  2017כנית קיים פער גדול בין ת. 

  שתשלומי הורים לא עלו במרץ נתוני הכנסות נמוכים יותר מהמתוכנן כיון

יתה נמוכה יהעלאת תשלומי ההורים ה 2017כפי שתוכנן. בספט'  2017

 מהנדרש.

  שכר כל הצוות בעקבות העלאת שכר המינימום  5% -יעלה ב 2018מינואר

 במשק.

  בעקבות החלטת ועדת חינוך בנושא מדיניות שכר בגיל הרך,  יגובש מודל

 תשלום המתחשב בוותק, תפקיד והשתלמות מקצועית.

 2018מי הורים  בספטמבר תתבצע העלאת תשלו. 

 

אפשרות ליציאת ילד ממערכת החינוך הב"פ במהלך השנה וכניסה רק  .3

 לחופשות:

 

 : אין אפשרות לאי השתתפות במהלך השנה והצטרפות רק לחופשות.החלטה

 נימוקים להחלטה:

 ילדים במערכת החינוך הב"פ על אנו רואים חשיבות גדולה להשתתפות כל ה

 מקנה לילדים.מגוון הערכים שהיא כל 

 .אפשרות כזו מנוגדת לתקנון שנבנה בשיתוף ההורים והצוות החינוכי 

 התקנון מנמק פסילת אפשרות זו מטעמים חינוכיים בעיקר.

 יש חשיבות גדולה לקשר שנבנה מול המדריכים ולהטמעת נורמות התנהגות.

 יש חשיבות גדולה לאינטראקציה בין הילדים, להרגלי כבוד הדדי ביניהם, 

 פתרון ויישוב סכסוכים, לפתוח הקשר עם הקהילה לאורך השנה.ל

 כל זאת ניתן להשיג רק דרך השתתפות מסודרת לאורך השנה.

  תקדים של אי השתתפות בשוטף והצטרפות בחופשות עלול  לגרור פניות

 נוספות והמערכת כולה עומדת בסכנת אפשרות קיום.

   הגדרת עלויות גבוהות הצטרפות רק בחופשות תאלץ  -מבחינה כלכלית

 מאד.

  ניתן שיקול דעת והחלטה לפניות אישיות על רקע נושאי  –פניות אישיות 

 בריאות ורווחה מיוחדים בלבד.

 

 במקרה של הודעה על שביתה במערכות החינוך בארץ או באזור: .4
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 יכולה להבטיח פתיחה לקליטת הילדים.  לא מערכת החינוך הב"פ 

 

 החינוך לגיל הרך: הודעה: פינוי הסבדן וצרכי .5

 פינוי הסב דן צפוי בימים הקרובים.

 .2018גן חצב יערך למעבר לסב דן בתחילת פברואר 

יפתח סניף של בית התינוקות בתוך מבנה הסב דן שיקלוט תינוקות החל מחודש 

 .18אפריל 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 תשתיות, תכנון ובנייה -2017סיכום 

 

התאפיינה בהתייעלות תקציבית מצד אחד אך בהגדלת השתתפויות המועצה  2017שנת 

 בפרויקטים השונים בקיבוץ.

 לנו?אז מה היה 

 

  :בוצע תכנון לחניות מתחם החינוך. התוכנית הועברה לאישור חניות גנים

 הועדה המקומית ומתוכננת לביצוע כבר במהלך שנה זו.

  :אנו נמצאים בשלב של תכנון מפורט לצומת. בשיתוף עם המועצה צומת כניסה

לקידום התכנון  )זוהר דקל, מהנדס מנוסה בתחומי תשתיות( נקבע פרוייקטור

 והביצוע, מקוים שיסייע לכולנו לממש את הפרויקט בתוך כשנה מהיום.

 :בימים הקרוביםסיימנו תכנון מפורט לשיפוץ גן חצב. תחילת עבודה  גן חצב  

 מתקציב המועצה.

 :בוצע תכנון אדריכלי למבנה כולל בטיחות וכיבוי אש,  שיפוץ מאפייה

 קונסטרוקציה ושחזור התנור המקורי. ממתינים לאישור תקציבי.

 הסתיים תכנון שלב ב' של השכונה. טיוטת עלויות שלב ב':  -שכונה חדשה

 פיתוח למגרש נמצאת בימים אלו באישור משרד השיכון.

 

 בנייה

 כביש סופי, סימון כבישים, תמרור וגינון. בוצעו מדרכות, ריבוד  -שכונה חדשה

נותר לנו לבצע חיפוי לחצרות השירות, ניקיון ותיקונים. בסיום העבודה נקבל 

דו"ח מסודר לגבי יתרות שנשארו בתקציב משרד השיכון לפרויקט. היתרות 

מיועדות להמשך ביצוע מדרכות ותאורה בחיבור בין השכונה החדשה לשכונות 

 הוותיקות.

 בסיוע המועצה בוצע שיפוץ למבנה דקל ותמר. השיפוץ כלל קל ותמר: שיפוץ ד

 יציקת רצפה וריצוף, חשמל, שירותים, מטבחים וצביעה כללית.

 :בבית הוחלפה בגדר תקנית , שופצה מדרכה הגדר למגרש גן המשחקים  בנוסף

  בשכונת העולים.מדרכה חדשה  בנינוהעלמין, 

 תשתיות

 תקשורת
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  התקשורת כולל התקנת אל פסק, הגנות סייבר והכנות ביצענו שדרוג לחדר

 תשתית לחרום.

 .רישתנו את כלל שכונת העולים בסיבים אופטיים 

 חשמל

  בוצע קו חשמל חדש החשמליה ועד למבנה הדואר לשעבר. העבודות כללו הנחת

 תשתיות תקשורת והכנה לתאורת רחוב.

 לפת לוחות חשמל ביצענו בבתי חברים )ובמימונם( שדרוג בטיחותי שכלל הח

 וביצוע הארקות.

 .בוצע פרויקט תאורה במגרש הכדורגל בסיוע עמותת הספורט גליל עליון 

 מים

  התחלנו בפרויקט החלפת כלל מוני המים בקיבוץ למונים אלקטרונים. במהלך

 (.2018מונים.. )נמשיך בשנת  60 -הוחלפו כ 2017

  למתקן הסינון.בסיום תהליך שארך כשש שנים קיבלנו רישיון עסק 

 .צבענו את כלל מפרטי המים להפרדה בין מים מטופלים למים שלא עברו טיפול 

 ביוב

 .העברנו את האחריות לטיפול בביב הציבורי לקולחי הגלילי העליון 

 גז

  הורדנו את מחיר הגז לחברים ובצעו בדיקות תקינות לכלל בתי החברים

 והמבנים בקיבוץ.

 

קהילתי בנושאי תכנון ובנייה בו נציג את כלל  בשבועות הקרובים יתקיים מפגש

 .2018הפרויקטים שמיועדים לתכנון או ביצוע במהלך 

תודה לכל חברי ועדת תכנון ובנייה על מסירות והשקעה שאפשרה קידום מס' רב כל כך 

 של נושאים.

 רז ועמי                                                                                                       
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 אבק  כנגד  היטלי השבחה ?מהמה קורה  עם 

 

נערכה  שיחת עדכון  עם נציגי  הקיבוצים  בנושא היטלי השבחה  ,13.12.17 ,ביום רביעי

יל העליון לבין הוועדה ובעניין  המחלוקת הקשה הקיימת בעניין זה בין כל קיבוצי הגל

הליך עבור  הוועדה המקומית לחייב בתשלום היטל השבחההמקומית. כזכור, החלה 

שלא  2013כי הודיעה לכל הקיבוצים בספטמבר  אף ,2015שיוך דירות מתחילת שנת 

 תגבה היטלי השבחה עבור הליכים של שיוך דירות.  

 

ונה בכל  יתה יחידה וראשיה , אשרלהיאבק בהחלטה הזו הקיבוצים התארגנו יחדיו

ובמשותף עם צוות של עורכי דין  פתחו בהליכים של עררים   בארץ,המועצות האזוריות  

ועדת הערר המחוזית יושבת על המדוכה הזו כבר  שהוטלו.על כל היטלי השבחה 

 שנתיים  ללא החלטה. 

 

עררים  מקיבוצי המועצה האזורית. קיבוץ דן   300-עד היום הועברו אליה קרוב ל

לו תביעה להיטל ונאלצו בתוקף הנסיבות של משפחות שקיבעררים  20-להעביר  מעל 

 לשלם.  

 

הוועדה המקומית דורשת שכל  ,נית שיפה לכולםלמרות שזו למעשה תביעת ערר עקרו

ראוי להעיר שמי  ,על כל העול הבירוקרטי שזה יוצר. בהקשר זה ,יוגש בנפרדערר 

דה יחשב במייעניינו לא  ,לא מעביר אותה לכותב שורות אלהדרישת היטל ו שמקבל

 למשלמים. ,או חלקם ,ה צריכה להשיב את הכספיםשהוועד יפסקיו

 

, ניסה היו"ר החדש של הוועדה המקומית לתכנון 2014שהנושא נגרר עוד משנת מכיוון 

שעות, אבל עד עתה  ולמן, לעזור בפתרון הבעיה והקדיש לכך לא מעטובנייה, יהודה ו

המשפטית של הוועדה המקומית בגלל התנגדות היועצת  במידה רבה ,ללא הצלחה. זאת

 לפתרונות שהוצעו.

 

אורי  ,לאחרונה התערב בנושא גם יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז צפון

ראשי המועצות האזוריות במחוז הצפון ולמהנדסי  13-לח לכובמכתב שש ,אילן

של  וכן אנשים שונים נוספים ,המשפטיים בכל הוועדות, והיועצים הוועדות המקומיות

בה משום   שלמרות הבעיות הגלומות בה יש  ,מפורטת הוא הציע הצעה ,מחוז הצפון

הדין  המייצגים אותנו במאבק  עורכי חושביםבכל אופן  . כךפתרון אפשרי  לעת הזו

 : הזה. עיקרי ההצעה  אומרת
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 ,מימוש  הנכסתשלום  היטל השבחה  בעקבות  שיוך הדירה  יהיה  רק לעת   .1

ביצוע הליכי  נייה. ולא בזמןרק לעת ביצוע הליך של מכירה או בקשת  היתר ב ,דהיינו

למועד בו מומשה ההשבחה  התשלום  מועד בו ידחה כאמור  ,שיוך  הדירה  עצמה

 .מהנכס

-ביחס למגרשים ריקים ומבונים, חישוב ההיטל יחול על זכויות הבניה שמעבר ל .2

שנים בבית  4מגורים של  –זכויות הבניה )בכפוף לתנאי הפטור מ"ר ועד למלוא  140

 לפני מכירתו לצד ג'(. 

 

מתנגדת היועצת המשפטית של הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל  ,שלא במפתיע

עליון להצעת הפשרה, ומשכך  נוצר מצב בו באזורים אחרים מצאו פתרונות, בגליל  

 העליון הצעת הפשרה תקועה. 

 

ימשכו י ,שנוצר צבלנוכח המעומד בעינו הליך הערר של קיבוצי הגליל העליון.  בינתיים

נו עורכי הדין  יפ ,דת הערר המחוזית תפסוק  נגדנוווע במידה ,הליכי העררים וכמו כן

בנצרת( בערעור על  החלטת   לעניינים מנהליים )בית המשפט המחוזישלנו  לבית משפט 

 הערר.   וועדת

 

ים  ומעכב שמקבלים תביעה לתשלום היטל השבחהראוי לדעת שחברים  ,בכל מקרה

בהתאם לתאריך  ת,ביישלתשלום תהיה הצמדה למדד + תוספת ר צפוי, את התשלום

כדאי לשלם,  ה,ך שצפוי שיהיה כרוך בהיטל השבחשאם מקדמים הלי התביעה. כך

 על ידי פניה לכותב שורות אלה.    ,ובמקביל להגיש ערר

 

      חנן איתאי
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 הגיל השלישי בקיבוץ דן

 חברים יקרים!

ברצוננו לשתף אתכם בעשייה המשמעותית המתרחשת בימים אלו בסוגיות הקשורות 

 לגיל השלישי בקיבוץ דן.

 רקע:

לאור הגידול הטבעי באוכלוסיית הגיל השלישי בכלל הקיבוצים, ונוכח מגמות של 

השאיפה להישאר בבית בשלב הסיעודי ועוד( השנים האחרונות בתחום הסיעודי )כגון 

מתבצעת בתנועה הקיבוצית כולה חשיבה נרחבת ומתמשכת לגבי פתרונות חדשים 

 לצרכי אוכלוסייה זו.

גם לנו בדן חשוב לבחון מחדש מהם הצרכים והרצונות של האוכלוסייה בדן, וכיצד 

 לתת להם מענה בצורה הטובה ביותר.

ום זה  משתנה גם הרגולציה של משרד הבריאות כחלק מהשינויים המתרחשים בתח

 בנוגע לבתים סיעודיים. במסגרת שינויים אלה ייסגר הסבדן בסיום השנה הנוכחית.

הדיירים יעברו לקיבוץ דפנה השכן, לבית סיעודי חדש, גדול יותר ובעל תנאים 

 משופרים. 

 מה נעשה עד כה:
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הוקם צוות נרחב הכולל בעלי תפקידים, אנשי מקצוע ונציגי ציבור אשר מבצע חשיבה 

בכלל הסוגיות הללו. לאחר פגישתנו  הראשונה הוחלט לפנות לאשת מקצוע בתחום 

 שתנחה ותלווה את הצוות. 

שהסכימה ללוות את  –עו"ס, גרונטולוגית ומנחת קבוצות   –פנינו לעינת פורת עמוס

 .הצוות

 מדת ומובילה תהליכים פרטניים, משפחתיים, ארגוניים וחברתיים .עינת מל

 מה בהמשך:

לצוות מתוכננות מספר פגישות עם עינת המלווה, וכן מתוכננת פגישה שאליה יוזמן כלל 

 הציבור על מנת לקחת חלק בתהליך.

 בסיום עבודת הצוות תוגש הצעה הכוללת המלצות לגבי המשך הדרך.

החברים בתהליך הוא חלק חשוב ביותר בעבודת הצוות, ולכן אנו נציין כי שיתוף ציבור 

מזמינים חברים נוספים )מכלל הגילאים( המעוניינים לקחת חלק לפנות ללילי 

 ולהצטרף לחשיבה.

חשוב להדגיש כי מערך הרווחה בדן מלווה וימשיך ללוות חברים אשר זקוקים למענה 

 התאם לצרכים.הסיעודי על מנת למצוא את המענה הנכון ביותר ב

 

 בברכה,

 

 לילי דגני, רכזת רווחה                     עמי ודר, מנהל קהילה

 

 חדש בספרייה

 מבוגרים

 מנספילד פארק:אוסטן, ג'יין •

 סיפור אהבה ארץ ישראלי: גרי, פנינה •

 נתתי לך ללכת: מקינטוש, קלייר •

 סולם הערכים: מנשה, דיוויד •

 נערת התה: סי,ליסה •
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 קולומבוס: ברי, סטיבפרשת  •

 רותם,גבריאלה-מלך זהב ודם: אביגור •

 ספינת הכלות: מויס,ג'וג'ו •

 כל עולמי: מארש, קייטי •

 זמן השכחה: גסקין, שרון •

 סיפורה של שפחה: אטווד, מרגרט •

 סע הביתה, ינקי: מירון, אודי •

 מה שאליס שכחה: מוריאטי, ליאן •

 פלאסיו, ר"גאוגי ואני שלושה סיפורי פלא:  •

 

 ילדים

 בובה תותי: גרוסמן, דויד •

 אסיף, שלומית-ביצה מרובעת: כהן •

 איש הכלב. קומיקס: פילקי, דאב •

 ארץ ישראל שלי: לוריא, דוב •

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 חדשות הארכיון

 ,לכל חברי דן

זיהוי  ישתתפו במבצע, אשר בפייסבוק קבוצה של חברי דן בהווה ובעבר תאנחנו פותחו

נשמח . חרונות)שמות, שנים, אירועים ( מהעבר וגם מהשנים הא תמונות מהארכיון

. לקיבוץ אם תשלחו לנו את כתובתם לצרף לקבוצה גם חברים אשר חיים מחוץ

 . התמונות של קיבוץ דן ישמרו גם בארכיון הלאומי של ישראל

נו תמונה/ות של בבקשה, שלחו ל –, גם הוותיקים וגם החדשים חבריםכל היה ליופנ

תכם בהיסטוריה של קיבוץ כדי שנוכל לתעד א, משפחתכם בהרכב מלא עם ציון השמות

)אפשר בכמה  וי שכל בני המשפחה יופיעו בתמונהרצ. נשכח -כי מה שלא נשלח, דן

 רצוי גם לפרט שמות.. תמונות שצילמתם באירועי הקיבוץ בכלל, נשמח לקבל. תמונות(

 כל תמונה חשובה. ,אל תתלבטו

 מי שמוכן להצטרף לקבוצה, נא ישלח  את כתובת הדוא"ל שלו אל:

levarino@gmail.com 

 ארכיון דן ,רותינילי
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 חברים,

 :למטה עזרו לנו לזהות את התמונות המצורפות

  שנה?באיזו מיהו הילד בתמונה?  – 1תמונה 

  מהו המכשיר, מי הבחורה? שנה משוערת? – 2תמונה 

 מה האירוע? שנה? אנשים שזיהיתם ?ותידוע לכם על התמונ  מה – 3-7 ותתמונ 

1) 

 

 

2) 
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3 ) 

  

 

4) 

 

 

5 ) 

 



 

 

31 

 

6) 

 

 

7) 

 

 

 

 קרן הונית של הקהילה / צוות כספי עסקים קיבוץ דן   –  2017סיכום שנת 

  .פגישות עם נציגי קרן פסגות 2וגם   2017ישיבות במשך  8צוות קרן הונית קיים  .1

 

לימוד ובסיכום המהלכים בשוק ההון והמט"ח בארץ ובעולם בבישיבות דנו  .2

אחרונים, עדכון מדיניות ההשקעות של קיבוץ דן בקרן שלושה -חודשייםלמשך 

 [.אג"ח, מניות, מט"ח, נדל"ן ומזומןאחוז ההשקעה ב] ההונית

  יתה שנה בינונית ביותר בתשואות בשוק ההון בארץ ובעולם.  יה ,2017שנת 
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 בעסקים בחב' ניהול ₪  1,000,000אפשרות השקעה של עד  ליך בדיקה, בתה

 בפיקוח ואישור מועצת מנהלים כללית קיבוץ דן. נדל"ן מניב בחו"ל

  

  צוות כספי קיבוץ דן .3

    :ניהול ומעקב קרנות להשקעה בבעלות הקהילה, ותיקים מנוהלים  פעילות

 בעסקים דן ודן עסק. 

    איתן ר', אבי ב.צ., יוסי ט', נורית מ', עמי ו', שחר א',    :חברי הצוות

 מרכז. –אלישע 

    חב' אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ החליפה את מזל  :ייעוץ

 כהן בהארי.

   :שחר אשכנזי החליפה את איציק פופר בתפקיד חשבת הקיבוץ חשבת 

 

ית בנפרד, ע"י הצוות הקרן ההונית מחזיקה כיום שלוש, המנוהלות פיננס .4

 :הכספי

 

 קרן הונית לתשלומי השלמה לפנסיה ולפנסיית שארים                                                            4.1

 -כבשווי גמל פסגות גדיש.  פסגות וק. -הכסף מושקע בחב' הניהול:

 31.12.17 -ל₪   12,595,192

 11,666,867 - 31.12.16 -שווי הקרן ב ₪ 

  ] אחוז .      5.31 % -תשואה ריאלית ] בניכוי מדד מחירים 

 ש"ח לטובת קניית זכויות קצבת פנסיה  290,487]נטו[ סכום של  הופקד קרןב

 לחברים המלאים.

 :על השנים הבאות.  2017אין להקיש מתוצאות  הערה 

 

 בנקחב' אינפיניטי, חשבון  -תיק מנוהל  -  8.2012 -מ    קרן עזרה הדדית     4.2

 . 31.12.17 -ל₪   1,946,004-כ של בשווי ,מזרחי

 נעמי י', עמירם א', יהודית א' . הצוות הכספי מנהל לקרן הנהלה נפרדת  :

 פיננסית בלבד את הקרן.

 אחוז  3.95תשואה ריאלית ]בניכוי מדד מחירים[ %  -

 93,180 -לקרן נכנס תשלום של חברי הקיבוץ והחברים בעצמאות כלכלית   כ 

 השנה.במשך ₪ 



 

 

33 

 

 

 קרן לביטוח סיעודי -דן קיבוץ    4.3

  31.12.17 -ש"ח   ל 1,814,439-כשל  בשווי 2013נפתחה מיולי 

תשואה ריאלית ]בניכוי מדד מחירים[  , 5.5.15 -מ IBIתיק מנוהל ע"י  -

 אחוז  5.87 %

 ₪ . 395,000לקרן התווסף במשך השנה   -

צריך לזכור, כי צוות סיעוד ושיחת קיבוץ, החליטו להעביר חלק   -

מהסיכון עד לחמש שנים לקופ"ח כללית, דרך חב' הביטוח הראל, 

 .  12.2017 -מהלך שהתבצע ב

 

ניהול ומעקב אחרי קרנות העודפים   בדן עסק ועסקים דן שלוש קרנות הון: 4.3

 עסק. -דן  ודן-בעסקים

 31.12.17 -ל₪    12.694,910  - לסוף שנההמנוהל  סה"כ השווי   . 

 1,000,000ך במשך השנה סכום של מהקרן נמש [-₪ ]  

  %  ]אחוז 5.986תשואה ריאלית ]בניכוי מדד מחירים 

  100.4 -והגיע ל ,אחוז 0.4 % -ב 2017עלה בשנת  מדד המחירים לצרכן 

 נקודות .

 

  מחוב הוכנס הגרעון האקטוארי לפנסיה, כחלק  -והלאה  2015ממאזן

הופיע הסכום הגרעון האקטוארי  31.12.2016במאזן . ריוהקיבוץ לחב

 ₪ . 52,122,000)ברוטו( בשווי של 

  לפי החלטת מועצת מנהלים כללית, אבי בן צבי מנהל הכספים של דן, יקבל

ויחליף את אלישע שחם, שימשיך להיות  2018 -ב את ריכוז הצוות הכספי

                                                                                                                   חבר בצוות הכספי.

 שחם אלישע                                                                                                           
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 קיבוץ דןצוות ביטחון סוציאלי  – 2017סיכום שנת 

 

 .2017ישיבות במהלך שנת  שתיהצוות לביטחון סוציאלי קיים  (1

 

שינוי פנסיית המטרה , 2017תקציב צוות פנסיה  בנושאים הבאים:בישיבות דנו  (2

 ₪ 5,170-ל 1.2017 -מ

 –אחוז מפנסיית המטרה  60 % -העלאת פנסיית שארים לחברים מלאים ל -

 אושר בשיחת קיבוץ.  

 2016עזרה בעריכת מאזן פנסיוני קיבוץ דן, בדיקת רישום במאזן קיבוץ דן  -

בעזרת משרד אדי  בוצע  .[]כגרעון אקטוארישל החוב האקטוארי לחברים 

 קודלש וברית פיקוח חצור וגיבוי הנהלה הכלכלית של דן.   

דיון בהכנת נועה על הביטוח הסיעודי, לימוד המצב הנוכחי ]עם הפסקת  -

התגובה לכל הצעות קופות החולים וחב'  יעודי הקיבוצי[ ודרכיהביטוח הס

 .הביטוח השונות

תהליך חפיפה והחלפה של נורית מור ע"י גלי הרשקוביץ בניהול השוטף של  -

 דן. ח"הפנסיה בהנה מערך

 .ועוד  טיפול בנושאים אישיים של חברי קיבוץ דן, -

 

  28.12.2014 -אושר בקלפי ב -"הסדר סיוע הסיעוד"   קרן סיעוד (3

עמי ודר,    , אורה כ',.דגני, אבי ב.צ -סיעוד:  יו"ר לילי הדר הנהלת קרן  -

 אלישע ש'.

 הקרן מנוהלת כספית ע"י הצוות הכספי של קיבוץ דן -

באישור שיחת קיבוץ הועבר חלק מהסיכון בביטוח סיעודי לחברים  -

 המבטחת הרשמית של קופ"ח כללית [.] 12.2017 -וותיקים לחב' הראל בה

 

בקיבוץ שמיר ובעיקר בנועה חרמוני   'אקו'נעזר במשרד הצוות  משרד ייעוץ: (4

 .ואסף לביא

 

ודר,  עמי  :  גלי ה', מיכל ג', נועה ח', נורית מ',הרכב צוות לביטחון סוציאלי (5

    רכז הצוות. -אלישע ש'  עמירם,
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                            במסגרת תקנון הפנסיה, נקבעה חובת הפקדה לכל חבר בגיל העבודה.                    (6

היא בעצם הכפלת שכר  לתקנון, 4ינימום, המוגדרת בסעיף הפקדת המ

 ₪. 5,300 –עודכן שכר המינימום ל  2017בחודש דצמבר  .20.83% –המינימום ב 

ימום גדל גם סכום הפקדת המינימום בהתאם: כתוצאה מהגדלת שכר המינ

20.83%*5,300 = ₪1,104 . ₪ 

 

  2018 -מטרות ל (7

 .המשך ניהול שוטף של מערך הפנסיה וא.כ.ע בקיבוץ דן 

 5,370 -ל 1.1.2018 -המשולמת לחברים מ עדכון  פנסיית המטרה ₪                            

מוצע במשק לפי המלצת הרשם מהשכר המ 40%-ת הבסיס עודכנה ליפנסי]

אחוז ]+[  מהמלצות  37 % -המטרה גבוהה ב יתבקיבוץ דן פנסי. [והתק"ם

 התנועה הקיבוצית המאוחדת.

 בניסיון לסגור   ,]כמיטב היכולת[ של הקיבוץ בקרן ההונית הגדלת ההשקעה

 חלק מהגרעון האקטוארי. 

חוב הקיבוץ ]ברוטו[ לתשלומי פנסיה, הגרעון  – 2016במאזן קיבוץ דן 

 ₪  52,122,000 -האקטוארי 

 הנהלת הקהילה,  מ.מנהלים קיבוץ, הצוות לביטחון  בין: הסדרי עבודה

 סוציאלי  לקרן העיגון. 

 ם בדיקת שיתוף הצוות בזכויות הנצברות שלה – חברים בעצמאות כלכלית- 

לחברות בעצמאות  הקבלה בהתאם להסכם ,בקרן הפנסיה, סיעוד, א.כ.ע.

 . 30.11.2011 -כלכלית שהם חתמו, נוסח מ

 בשעת אבחון  –שיתוף נציג מהצוות במידע מקצועי   – קליטת חברים חדשים

 המועמדות לקליטה.                                                              

 לביטחון סוציאלי רכז צוות  -אלישע שחם                                                           
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 סיכום סבב שני של הדרכה להפרדת פסולת בדן

 

באמצע נובמבר הגיעו לדן מדריכי היחידה הסביבתית במועצה להדרכה חוזרת מבית 

המיחזור והפרדת הפסולת  לבית, הדרכה שמטרתה עידוד ההצטרפות לפרויקט

מבתי  81%-לפרויקט בחודש יוני השנה, ובסבב הנוכחי הדרכנו כדן נכנסו הביתית. 

 ועל כך נתונה לו תודתנו. שונה. ליווה את הצוות איתי גונאלהאב, הדרכה נוספת או רא

 

מעידים כי מפרידים  מהתושבים שהודרכו   56%על פי הנתונים שהתקבלו בהדרכות, 

מפרידים פסולת אריזות  מעידים כי 65%-פסולת אורגנית באופן קבוע או חלקי, ו

 באופן קבוע או חלקי. 

 

שיש לביתו מוזמן ליצור קשר עם היחידה -מי שעבר הדרכה ראשונה וביקש מיכל

 הסביבתית. פרטים בסוף המכתב. 

 

 לנוחיותכם, להלן אפשרויות המיחזור בדן:    

 

הפחים הסגולים 

 לאיסוף זכוכית

 

 ליד המרפאה

 הקרטוניה

 

 וליד המפעלים ליד הכלבו

איסוף בקבוקי פלסטיק 

 )מיחזורית(

 

 אחד ליד המועדון לחבר ואחד ליד הפאב

איסוף פסולת 

 אלקטרונית

 ליד האקונומיה

 

 איסוף סוללות

 

 בו-ליד הכל

 ליד החנות "ברוח הטבע" איסוף טקסטיל

 

כמות פסולת אורגנית 

ממוצעת לחודש )על פי 

נתונים מיוני עד 

 ק"ג ממוצע לחודש לכל הקיבוץ 2,162

 גרם ליום לבית אב בממוצע 133
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 אוקטובר(

 

 

 

 ימי פינוי הפחים:

 יום ב'     – חום

 ג' או ד' אחת לשבועיים     – כתום

 יום א' + ד' – ירוק

 

זור הגינה הקהילתית, בתוך ארגז "דולב" פוסט המוכן נמצא מול המפעלים, באהקומ

 חום. השתמשו בו להנאת גינתכם.

שקיות מתכלות לפסולת אורגנית ניתן לקנות דרכינו בכרטיס אשראי, בכלבו או בחנות 

 "ברוח הטבע". 

 

 6816374-04או    elion.org.il-psolet@galil   ///6816641-04ליצירת קשר איתנו:   

 

 

 בברכת המשך הפרדה מוצלחת, 

 הסביבתית ומחלקת התברואה במועצההיחידה 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:psolet@galil-elion.org.il
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 מה נעשה בחינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ דן

 

 החלו בפרויקט "מלאכות עתיקות". ,עופר אמירבשיתוף עם  ,בית הילדים דקל

הכשירו הילדים והילדות שטח  ,אשר מתקיימות בבית הילדים בימי שישי ,בפעילויות

במסגרת הפרויקט  אותו הפכו לשדה חיטה. סוקלו אבנים, יושרו שטחים ונזרעה חיטה.

ת, מה משמעותה בחיינו ואת הכבוד ילמדו הילדים כיצד להבעיר אש בצורה בטיחותי

במהלך הפעילות בישלו הילדים בתנאי שדה, על המדורה ופעילויות  שיש לרכוש אליה.

של שטח הקשורות למלאכות עתיקות. את פועלם ניתן לראות בכניסה לקיבוץ מערבית 

בהזדמנות זו גם ארצה להביע את תודתנו הרבה לעופר שעושה  לטרקטור המשוריין.

 הימה עם הילדים.עבודה מד
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 ובינתיים, בגזרת הנעורים...

דורשת המקומית "מעדן" בנות ובני הנעורים שיחקו משחק ידידות כנגד קבוצת הכ

בשתי מערכות בדרך לסוויפ. האווירה הייתה מחשמלת והוחלט על המשך  וגברו עליה

כמו גם בקשה של חברי וחברות הנעורים להביא  ,שיתוף הפעולה ומשחקי הידידות

 יותר אוהדים ואוהדות למשחקי הקבוצה.

 בברכה,

 תום פיינגרש מנהל החינוך הבלתי פורמאלי בדן.
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 :מאירוע ט"ו בשבט לגיל הרךתמונות 
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