
 

  

  

  

  



  1.2.16מתאריך  4' פרוטוקול הנהלת קהילה מס

, אלישע פלקס, עמית בשן, בועז כהן, רמי יעקב, דב לפיד, הדרה זקס, נורית ברקאי :משתתפים
 .דליה לייבמן, אלון אריאל

  .שרה פרח, רותם אלבז, סלו סוזן :חסרים

  :על סדר היום

  .אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1

  . 2016תקציב קהילה  .2

 .ח"דו –בינוי קהילה  .3
 .תכנית השקעות .4

 

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1
  .אושר 20.1.16פרוטוקול מיום 

 
  מוזמנת שושנה – 2016תקציב קהילה  .2

  מוזמנת אורלי איידון – תקציב כלבו  .א
הוחלט שיש להוסיף כהכנסה את ההחזרים בגין קניות הכולבו  .הוצג תקציב הכולבו

 .ממשקי המפרץ
 2015ועל כך שתוכנית , המוצרים, ההנהלה ציינה לשבח את אורלי על רמת השירות

 . ומראה כמעט איזון, קרובה מאוד לביצוע
  .הוצג ואושר, מעודכן – תקציב גיל הרך  .ב

והתנהלות של מרכז רווח , )2008משנת (שנתי -הוצג תקציב רב – תקציב הפונדק  .ג
  .סגור

הוחלט כי מנהלת הקהילה תכנס את נאמני הפונדק עם רכזות התרבות לבדיקת 
 .התנהלות מיטבית של הפונדק כנכס קהילתי

 .הצעה לדרך הפעלת הפונדק תוגש להנהלה
  .מוזמן דור פרח – תקציב הסדר בנים  .ד

  .הוצג תקציב המבוסס על הסדר הבנים החדש
לבדוק , ואם נוצר עודף בתקציב, חודשים 6הוחלט לבדוק את התקציב לאחר 

 .ד"אפשרות להנחה נוספת בשכ
  2016יעדי הקהילה והתקציב לשנת   .ה

  .הדרה הציגה את יעדי הקהילה ויעדי התקציב
האם משרת את צרכי , הוחלט כי יש לבדוק בתום השנה את תקציב בינוי הקהילה

 .הקהילה
כך שהסכום שנשאר לצרכי הקהילה אכן , העברת הרווחים הוחלט לבדוק את מודל

  .וצבירת הרזרבה היא עד סכום שיוחלט עליו, משרת את צרכי הקהילה
  .יעדי הקהילה והתקציב יוצגו כחלק מחוברת התקציב

  תקציב נכסים ורווחים  .ו
  .שושנה הציגה מקורות ושימושים בתקציב נכסים ורווחים

, מהשכר הממוצע 37% - ל פנסיונר עובד מהוחלט להתאים את תשלום  הפנסיה ש -
 .פ הוראות רשם האגודות"ע, מהשכר הממוצע 40% -ל

, לחינוך החברתי₪  70,000, לגיל הרך₪  70,000הוחלט להעביר מהרווחים  -
  .במטרה להוריד את מס הקהילה האחיד, לבריאות₪  100,000

 



 ח"דו –בינוי קהילה  .3
החליטו לאחד כוחות , רבות עפרה וליאתומרכזות הת, רכזת תחום בינוי קהילה הדרה

 .2016ולפעול במשותף בשנת 
כאשר התרבות , צוות התרבות וצוות בינוי קהילה יכינו תכנית פעילות שנתית משותפת

ובינוי קהילה יתמקד באירועים , )חגים ואירועים(יפעלו בעיקר בפעילויות השוטפות 
 .אוכלוסיות בבית העמקמיוחדים וגדולים שמטרתם להפגיש ולחבר את מגוון ה

  .נקודת המוצא היא שתרבות בונה קהילה
  

  מוזמן עידן לפיד –תכנית השקעות  .4
ח מקיף על פעילות הוועדה "ומסר דו, עידן הציג את הבקשות להשקעות של ועדת התכנון

  .בשנה האחרונה
 .1,654,000₪–סך תכנית ההשקעות הכללית שהוצגה 

  .יש לקבוע מסגרת תקציבית ולתעדף את כלל הבקשות: הוחלט
  .הנושא יחזור לדיון והחלטה סופית בישיבה הבאה

  
  

  .נורית                

  

 

  28.1.16-4.2.16השבוע שהיה  

 
  חג המעלות

אירוע הוקרה . וכניסת מחזור נוסף לתנועה, חג המעלות נחוג כבכל שנה במסגרת חברת הילדים
  .כתובת אש והשתתפות הילדים, הנוער ששולב בטקסלתנועת 

התנועה מהווה גורם חשוב וערכי בחינוך הילדים והנוער ומשלימה או מוסיפה על מה שמקבלים 
  .הילדים בבית הספר

  .טוב שקיימת מסגרת כזו אצלנו
  

  בחוג ותיקים 
  .היכרות עם עולם לא מוכר לנו".  קובה"ודי  על  הטיול ל'סיפורם גארי וג

  
  . בהצלחה לצוות  ולכולנו,  השיפוץ  במטבחחל  ה
  

  .י'שבוע טוב   ובריאות טובה    ממיצ
  

  

  

  

  נר זיכרון          נר זיכרון  

  )אמא של הילרי(לסופי נפתלין       )סבא של אודי(למוריץ בטאוויר   

  שנה לפטירתה 17במלאת         שנה לפטירתו 45במלאת   

  .7.2.1999 - ב          .2.2.1971 - ב  

  



   2016ינואר  –צוות הנצחה 

  .ואנוכי. צביה ב, י'מיצ, ה'בוג, פרדי, שלנו מונה את סטנלי" צוות הנצחה"

את האחריות לצד בית העלמין ונהלי אבלות גם " קיבל"ומסור שבמרוצת הזמן  " ותיק"זהו צוות 
ת נפגשים מספר פעמים בשנה ומשתדלים לקדם את מה שנידרש לטוב. את חדר ההנצחה והארכיון

  .כולנו

  :להלן דיווח על נושאים שטופלו ולאן אנו מתקדמים

לאחר שנתיים של עבודה מאומצת בניצוחו של , כפי שכבר נכתב בדף מידע – מדור הנצחה באתר
אנו יודעים . לשמחת וגאוות רבים, המדור לאתר" עלה"י 'ה ומיצ'פרדי ובעזרתם האדיבה של בוג

  .תיקון-הכל בר.) .נוסח, כתיב, דפוס(שיש פה ושם שגיאות 

  .להעביר לפרדי את התיקון ויטופל מיד –אנו קוראים לכל מי שנכנס למדור ומוצא טעות 

  ).תודה על שיתוף הפעולה –פרט , מילה, שורה, שם - פתק בתא דואר בציון (

נפעל עם המזכירות הטכנית שמידי חודש יפורסמו בדף מידע נרות הזיכרון לחברים שנפטרו באותו 
  .נוכל להיכנס להיזכר ולספר על מי היו ומה סיפורםכך . חודש

מחייב חשיבה בדבר פיתוח ותכנון ומספר פגישות , מיוחד ויפה, בית העלמין שלנו – בית עלמין
במיקום , בשבילים, גיבשנו הצעה די מפורטת שתטפל בעצים. אחרונות שלנו שעסקו בנושא

עצה שניתן להגיש בקשה למשרד במקביל קיבלנו מידע מהמו. חידוש החצץ ועוד, ספסלים
נדרשנו להתחייב לבצע את . לשירותי דת לטובת מימון פיתוח בתי עלמין יהודיים וכך עשינו

לקראת האביב נתחיל בטיפול בעצים ונפרסם תכנית . התכנית גם אם לא נקבל את מלוא הסכום
  .הפיתוח

ובמקביל הגיעה הצעה  הגיעה פניה ראשונה בה מבקש הזוג להיקבר בדרך זו –קבורה בקומות 
לדעת חברי צוות הנצחה  יש לכבד את רצון . כתובה של חברה להיערך לעניין על מנת לחסוך מקום

ת /נכון להיום המדיניות היא שכאשר נפטר. החברים אך אין לכפות על מי שלא רוצה בכך
ונה לשנות מה זו תמונת המצב ואין כל כו. נקבע המיקום ונשמר מקום על יד –ה מבני זוג /הראשון

, בניית הקבר, יש להיערך לעניין בנוגע לעומק החפירה. שהיה עד כה אלא כאשר תבוא פניה אישית
כאמור עצם העניין מקובל ונפעל ליישם אותו ). בת הזוג יצטרפו/עד ליום שבן(מיקום המצבה 

  .לשביעות רצון ובחירת החברים

מאולתרת ומיושנת ולאחרונה עולות לא  ארכיון בית העמק מתנהל בתכנה –תכנה חדשה לארכיון 
לאחר . עברה מן העולם ואין לה תמיכה יותר –בנוסף תכנה צמודה שעסקה בתמונות , מעט בעיות

הכנת ארכיון ותמונות שיודעת לתת מענה " נט-קהילה"בירורים רבים סוכם להמליץ על כניסה ל
י ברובם העניין התחיל לצרכים שהגדרנו וגם נמצאת כבר בשימוש בלא מעט קיבוצים אם כ

בנסיבות של קיום אתר בבית העמק אנו ניכנס לקטע . שהתפתח לתכנת ארכיון ותמונות" אתר"מ
נשתדל לדאוג , שיחייב שיתוף פעולה של הנוגעים בדבר ואחרים, זהו תהליך מורכב. של ארכיון

, ייע בקידוםי הדרכה מתאימים כך שגם נוכל להגדיל את מספר החברים שיוכלו בעתיד לס/למפגש
ואנו מחכים לאישור תכנית  –י 'גם פה יש לציין תרומתם של פרדי ומיצ. שימור ותפעול הארכיון

  .2016ההשקעות בקהילה 

  שלומית: רשמה            

  

 

  



  2016/0202/דוח ועדת תכנון מתאריך  

  .יונתן :חסר.        הדרה, נורית, עידן, זוהר, גילי, אביבה, אמנון, ארז לבון :נוכחים

  .הועדה קוראת לחברים נוספים להצטרף. הועדה מברכת את ארז לבון עם הצטרפותו לשורותיה

  :2016/0105/אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מתאריך  .1

 .הפרוטוקול אושר

  

 :תכנית נוף וגינון בסביבת מבנה הביו הישן .2

 2: האחרונות בנייה מאסיביתהאזור המזרחי של שיכון חרוב עבר בשנים  :רקע  .א

כעת עולה . בתים וחידוש והקמת מגרשי חנייה' שיפוץ של מס, בתים חדשים לגמרי

 .גינונית/הצורך לשקם את הסביבה הנופית

 

מדובר על שתילה של . הציג את התכנית) יועץ ענף הנוי(הדר רודין  :הצעת ענף הנוי  .ב

שיפור וגינון , חייההחלפת צמ, שיקום מדשאה, עצים וצמחייה ים תיכונית

התיחום . תחת מחשבה לצמחייה שממעטת בהשקייה ובטיפול, כל אלה. מדרונות

וכן את , ממזרח וממערב למבנה הביו הישן, של האזור כולל את השטחים שמצפון

 .המרחב שבין בית אלבז לבית ליבנה

  

  :חברי הועדה ביקשו להכניס בתכנית את התיקונים הבאים

המשולש ("את המשולש בין בית עלומי לבית כהן  יש להכניס לתכנית גם .1

  ").הגדול

יש להשאיר מספיק מקום לרכבי חירום לעבור ממערב למשולש הסמוך  .2

 .ובהתאם לזה לעדכן את התכנית, ")המשולש הקטן("ו לוקץ 'לבית ג

 .להתחשב במדרכות עתידיות –בשתילת העצים  .3

 .לשים דגש על הצללת מדרכות וחניות .4

סלעה תומכת במדרון שבין מפלס השטח שצמוד לחניות בתכנית מופיעה מ .5

חברי הועדה החליטו . של סלו ואפרים לבין בית האגודה הצמוד לשאנן

אלא יפותח מדרון מתון כדי ליצור , שלא תוקם מסלעה) 2מול  4ברוב של (

 .רציפות והמשכיות של המרחב הנופי

 

  .לאשר את התכנית בתוספת התיקונים לעיל: החלטה

  .המתוקנת תפורסם על לוח המודעותהתכנית 

  .יש לעדכן את השכנים בדבר התכנית

 

 :מדרכה לבית העלמין .3

מדרום (מזה תקופה עולה דרישה לסלול מדרכה על שביל החצץ המוביל לבית העלמין 

 ).למדגרה



תוך שילוב , פרדי הציג היתכנות תכנונית וסקיצות של אפשרויות התוואי וחומרי גמר

  .התוואישיפור הנוף לאורך 

באם . לא/החלטה בדבר נחיצות המדרכה כן –האחד : הדיון בוועדה מתחלק לשני שלבים

חומרי , רוחב, מתפתלת/ישרה(דיון והחלטה לגבי תצורת  המדרכה   –מחליטים שכן 

  ).גמר

  

  :הבאות' בדיון עלו הנק –דיון בדבר נחיצות המדרכה 

 הלוויות וימי (בשנה קטן ביותר של מועדים ' התוואי בשימוש אך רק במס

  ).זיכרון

  מקנה תחושה  –) מרבד חצץ לצד ברושים ואורנים(תצורת התוואי הקיים

 .כיאה לכניסה לבית עלמין, ייחודית ולא שגרתית

 ישנן דרכים  –לקלנועיות . אין היום בעיה להולכי רגל לנוע בתוואי הקיים

 .חלופיות

 יאה לבית עלמיןעיצובה יכול להיות מותאם ומוקפד כ, המדרכה נחוצה. 

הועדה לא מאשרת סלילת מדרכה לבית , לפיכך. 4 –נגד , 4 –בעד : נערכה הצבעה

 . העלמין על שביל החצץ

  

  :דיווחים ושאילתות .4

עידן ונורית דיווחו על פגישה שקיימו עם מהנדס הועדה המקומית : היתרי בנייה  .א

תרון שסוכם הפ. בדבר מתן היתרים לבנייה במתחמי המגורים הותיקים, חבל אשר

ע "שתאגד את נספחי התשתיות של התב" תכנית בינוי מנחה"עליו הוא הגשת 

בכך תיסלל , שבועות' הצפי הוא שהתכנית תוגש בתוך מס). ביוב, מים, תנועה(

 .הדרך לחידוש היתרי בנייה במתחמי המגורים

, 17לאור החלטת הנהלת קהילה על תחילת תכנון מתחם : 17תחילת תכנון מתחם   .ב

. בטרם יחל התכנון המפורט, ת תכנון תקיים דיון מקדים עם עקרונות התכנוןועד

 .חברים ותושבים המעוניינים להשפיע מוזמנים לדיון

של שביל מחבר ישובים מטה אשר כולל ' שלב א :שביל מחבר ישובים מטה אשר  .ג

לבית העמק מגיעה . אמת המים ומעיינות כברי, בעיקר את תוואי החוף המרכזי

השביל יתבסס על . דרך תעלת עמקה עד השער הצהוב הצפוני, ל השבילשלוחה ש

ויהיה , אך לא כלי רכב, וישמש הולכי רגל ואופניים, דרכים חקלאיות קיימות

 . משולט

 .מפת השביל תעלה לאתר הקיבוץ

  ?מדוע טרם נדונה ההצעה לשילוט בקיבוץ :שאילתה  .ד

 .הנושא יגיע לדיון בישיבה הבאה: תשובה

 

 .עידן לפיד: רשם                                                                                         

 



  1.2.16 -פרוטוקול ישיבת ועדת תרבות מיום ה

  .עפרה וליאת, תמרי, ליאור כרמל, ה'בוג, פנינה, הדרה, עידן, יופ, צפרה :נוכחים

בין ועדת תרבות לבינוי  "איחוד הכוחות"ליאת והדרה עדכנו את חברי הוועדה על , עפרה .1

היה לא ליצור ) שאושרה בהנהלת קהילה(הרציונל שעמד מאחורי ההחלטה . הקהילה

 - עיקרו - כפילויות של פעילויות שיושבות על אותה משבצת משום שברור לכולנו שבינוי קהילה

יצטרפו לוועדת תרבות " בינוי קהילה"נציגים מטעמו של  2הדרה ועוד . בפעילויות תרבות

  . לתגבור

 . חברי הוועדה בירכו על המהלך

הדרה וליאת ישבו על תכנית שנתית שתכיל בתוכה את כלל הפעילויות המתוכננות , עפרה

עלו רעיונות לפעילויות מיוחדות והוזכרה גם חשיבות שיתוף . ויביאו אותה לאישור הועדה

  . ומתכננת תכנים דומיםהפעולה עם ועדת קליטה שמקיימת ימים לנקלטים 

  

 .   מדברים על חג מוצלח" מהשבילים"כ הקולות מחברי הועדה ו"בסה -סיכום חג המשק  .2

  היו שנהנו מאוד והיו כאלו שלא הצליחו  -המופע בערב שישי היה שנוי במחלוקת

נשמעו קולות בקרב הועדה אודות תחושות התסכול . להתחבר ואף עזבו באמצע

אך ההבנה שאין את הכוחות והאנרגיות " משלנו"ת ערב פנימי שחשים עקב הרצון לעשו

הוא " קהל- במה"עלו מחשבות שכבר נידונו בעבר על האם מופע . בשטח להפקה שכזו

של שנה מופע פנימי ושנה " פורמט"מחשבה על , "הצגה מוכרת"הפקה של , הכרחי

 .  'חיצוני לסירוגין וכד

 בוצות הגילאים הגיעו לחגוג והיה שמחמכל ק! המסיבה בפונדק הייתה מאוד מוצלחת ! 

  סיור בתים מספרים  -יום שבת היה עמוס כל טוב וההנאה הייתה מרובה בכל המגזרים

בוהוריים , ה שגרר אחריו התלהבות גדולה ובקשה לסיורים נוספים'עם פרדי ובוג

וזו הזדמנות להודות בגדול לשלומית ויופ על (א "חידון ענק בחד, מסורתי משובח

והזדמנות לשבת יחד במועדון ביחד והכל בחסות השמש המחממת !) שקעה האדירההה

 ! הייתה אווירת חג אמתית. שפינקה אותנו ביום שבת

  עוד שוחחנו על התחושות הקשות שעלו בקרב רבים מחברי הועדה סביב חוסר שיתוף

ה התחושות הללו עלו כבר בעבר אך קיימת תחוש. הפעולה עם מערכת החינוך בקיבוץ

שלמרות מאמצים רבים שהופנו לקראת חג המשק לא מצליחים לקיים תקשורת 

חיובית ומקדמת ומכאן שהילדים והנעורים כמעט ולא לוקחים חלק בשום פעילות 

" מטריה שחורה"התחושה בקרב חברי הוועדה הייתה שנושא זה ישב כמו . תרבותית

 . יתמעל חג המשק וגרם לרבים להגיע אליו באווירה פחות חיוב

וועדת תרבות רואה חשיבות גבוהה ביותר לשיתופי פעולה בתוך הקהילה ובמיוחד 

לשיתופם של הילדים והנעורים וקוראת לצוותי החינוך לקחת את ההזמנה הזו 

 . ולהשקיע מאמצים בנושא

  לצד הרשמים משנה זו עולים קולות חוזרים ונשנים להעברת חג המשק לחודשי

בהמשך השנה . נעים ונינוח יותר, כל לחגוג באופן טובקיץ מתוך ההבנה שנו-האביב

  .הועדה תדון בנושא זה שוב ונשמח לשמוע עמדות בעניין



  עוד בעקבות חג המשק עלתה השאלה האם יש מקום להקמה של חבורת זמר שתיפגש

עידן יביא הצעת מחיר ונמשיך . עם איש מקצוע באופן סדיר לקראת ההשתתפות בחגים

 .לדון בנושא

 ה על הארגון וההנחיה'תודות לבוג. ו בשבט ציינו בקבלת שבת חגיגית ונעימה"את ט. 

 

  עדכונים נוספים .3

עפרה וליאת עדכנו בערב לציבור שמתגבש לו לאיטו כאשר הכוונה היא לחשוף את   .א

ידווח בפירוט רב . הקהילה לנושא התרבות ברמת העשייה ולא רק ברמת ההשתתפות

  .יותר בהמשך

הוועדה מברכת . ה עדכן שדניאלה יוגב יזמה לרכז כתיבה של ספר אודות בית העמק'בוג  .ב

 .דניאלה תביא הצעה מפורטת לקראת הישיבה הבאה. על היוזמה

 .יועבר למנהלת הקהילה - עידן ביקש להעלות בקשות להשקעות הקשורות בתרבות   .ג

 .בהקדם לקראת החגעפרה וליאת עדכנו לקראת פורים שהתגבש צוות של חברות שיפגשו   .ד

חגיגות *פעילות בגן מורן *קבלת שבת *ערב קצרים :  * בחודשיים הקרובים מתוכננים  .ה
 .פורים

 .עפרה וליאת

  

  7.2.16-12.7.16שעות פתיחת המרפאה בשבוע                              

 'יום ו 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב 'יום א 
קבלת 
 אחות

07:00-10:00 07:00-10:00 08:00-11:00 07:00-08:30 13:00-17:00 07:00-10:00 

קבלת 
 רופא

 --- 10:00-12:00 09:00-12:00  --- 13:00-16:00  --- 

  07:00-07:45 בדיקות
 

 --- 08:00-09:00  ---  ---  --- 

  09:30-10:00 תרופות
 

09:30-10:00 10:30-11:00 08:00-08:30 16:30-17:00 09:30-10:00 

טיפת 
 חלב

   08:00-12:00   

 

  .הוא רופא מחליף 12:00 - ל 10:00ביום שלישי הרופא בין 

 !ש ב ת   ש ל ו ם                 

  

  תחבורה ציבורית 

   .15%יש הנחות בתחבורה הציבורית כלל ארצית בגובה של 

 רודי קונה: רשם                                                           


