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 3מספר   – 2020קהילה בדיוור ישיר 
 

 לחברים שלום,

 שהתקיימו במהלך  עיקרי דיוני הנהלת הקהילה   עיונכםמובאים ל

  .2020 יוניו  מאיהחודשים 

 

 בברכת שבת שלום, 

 חברי הנהלת הקהילה 

 

 

 

 

 8מס'  -  2020/5/24שהתקיימה ביום ישיבת הנהלת הקהילה   פרוטוקול  מתוך 

 

רון גלילי, יולי שביט, אורן ברנד, רותם אוקו מתן אגמון,    רעיה בן אברהם,  –יו"ר    שמות הנוכחים בישיבה:

 דפנה גונר., רחמוט, אורלי שגב

 ס אהובה פוקחסרה: 

 

 : סדר היום של הישיבה

 , מימון תיקון מערכות חימום מים.2020מחירון בריכה לעונת הרחצה  – עדכונים .1

 יובל ריטוב בן זוגה של סולי זליגמן –אישור סיום מועמדות  .2

 תשלומים מיוחדים נוהל הסדרי נוהל חופשה מיוחדת והצגת הצעה ל .3

 בקשות חברים להארכת חופשה מיוחדת .4

 

 החלטות:דיון ו

  –עדכונים  .1

  – 2020מחירון עונת הרחצה  – בריכת שחיה .א

 רעיה הציגה את המחירון שגובש.

 :החלטה

 לאשר את המחירון. 

הפרסום   הצורך  לאחר  ובמידת  הקהילה  להנהלת  בקשות/התייחסויות  יובאו  ההתנהלות,  והתחלת 

 יערכו עדכונים על פי ההחלטות.

  –בהשתתפות רומי בר לב )אחראית על חיובי הגז(  – מימון תיקון מערכות חימום מים .ב
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המשק   בתוכנית  תוקצבה  לא  החום"  "משק  זאת,  2020פעילות  למרות  שלא  .  ההתנהלות  המשיכה 

עולה דרישה מקרב החברים לביצוע  ע"ח הקיבוץ. מטבע הדברים,    –להחלטות כפי שהיה בעבר  בהתאם  

הוא   כנ"ל  העובדה שמימון התיקונים  ע"ח הקיבוץ. מלבד  חימום המים  ומימון תיקונים במערכות 

 בניגוד להחלטות, קיימת בעיה של גרעון בתקציב משק החום.

תיקון   את  להקפיא  היא  ההנהלה  הגרעון  המלצת  את  לעצור  בכדי  הקיבוץ  במימון  המים  מערכות 

אחזקת דירות העוסקת גם בנושא מערכות  ואישור נוהל  זאת עד קבלת החלטות מסודרות    התקציבי.

 חימום המים.

 :החלטה

תיקונים במערכות חימום המים יוקפאו או ימומנו    -  הנהלת הקהילה מקבלת את המלצת ההנהלה

 טות במסגרת נוהל אחזקת הדירות. ע"י החברים וזאת עד קבלת החל

 החלטה תפורסם לציבור ללא דיחוי.ה

 

 . )בהשתתפות יובל וסולי( יובל ריטוב בן זוגה של סולי זליגמן –אישור סיום מועמדות  .2

 נערכה הצבעה בהרמת יד. 

 ט פה אחד: הוחל

 הנהלת הקהילה ממליצה לאסיפה לקבל את יובל ריטוב לחברות בנען. 

 

 . (נור-בהשתתפות גל כוכבא ולי די) מיוחדים מים תשלו נוהל חופשה מיוחדת ונוהל הסדרצעה לה .3

 . מצ"ב נוסח ההצעה

 .  לנוהל חופשה מיוחדת בפני הנהלת הקהילה את ההצעה הציגו )דו"צ(וגל  (אוכלוסייה ותנועת הישוב)לי 

 בפתח הדברים הוסבר כי הנהלים אינם משנים באופן משמעותי את הנהלים הקיימים היום.  

 הוצגו והוסברו ההבדלים )מובאים גם בגוף ההצעה(. 

י  רק הוא רשא  –₪ עבור דירה    680להוסיף סעיף שבמידה וחבר משלם     -הערה שעלתה במהלך הדיון  

 להתגורר בה . 

 –מפאת קוצר הזמן, לא הוצג נוהל הסדרי תשלום מיוחדים ולא מוצה הדיון בנוהל החופשה המיוחדת  

 המשך הדיון וההצגה יתקיימו באחת הישיבות הבאות.

 

 –קשות להארכת חופשה מיוחדת ב .4

 .(האוכלוסיי) נור -בהשתתפות לי די

 מצ"ב מכתבי הבקשה של החברים.

ולפני פתיחת שנת   2020עתידה להסתיים המהלך  ישו בקשות,  שהגהחברים  מרבית  חופשתם המיוחדת של  

 .2021הלימודים בספטמבר 

בת תקופת חופשתם המיוחדת של חברים יבדבר קצ  3/4/2020בהמשך להחלטת הנהלת הקהילה מיום  

, נכון ליישר קו גם עבור המבקשים  31/8/2021הנמצאים החופשה מיוחדת מעבר לחמש שנים וסיומה ביום  

 כנ"ל. 

 :החלטה
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. זאת  31/8/2021מיוחדת עד לא יאוחר מיום  ה  תם חופשולהאריך  שפנו  ברים  לאשר בקשתם של הח -

 בכפוף לחתימה על הודעת עזיבה מותנית. 

 

 9מס'  –  2020/6/10 ביום שהתקיימה ישיבת הנהלת הקהילה  פרוטוקול מתוך 

 
אהובה רון גלילי, יולי שביט, אורן ברנד, רותם אוקו רחמוט,    רעיה בן אברהם,  –יו"ר    שמות הנוכחים בישיבה:

 .ספוק

 . דפנה גונר, אורלי שגבמתן אגמון,  :יםחסר

 

 : סדר היום של הישיבה
 .2019בריכת השחייה מספטמבר הצגת דוח ביקורת בנושא   .1
 שאילתות ועדכונים  .2

 דיווח בנושא כהונת ועדת ביקורת. -
 הצעה למעורבות חברי הנהלת הקהילה בהתנהלות השוטפת והמעקב על ענפים. -

 דיון למידה. –שיטת המיסוי בנען  .3

 

 החלטות:דיון ו

 

אורית פורד )מבקרת( ואבי    בהשתתפות    –  2019ביקורת בנושא בריכת השחייה מספטמבר  הצגת דוח   .1

 אילן )יו"ר ועדת ביקורת( ויורם שגב )מנהל הבריכה(.

 מצ"ב דו"ח הביקורת. 

 , סוף עונת הרחצה הקודמת. 2019אורית מציגה את דו"ח הביקורת שהתקיימה בספטמבר 

כיוון שעקב משבר הקורונה נדרשה הבריכה לשנות את התנהלותה לפרטית/פנימית, רוב הנושאים שעולים 

 בדו"ח אינם רלוונטיים לעונה זו.

 : העולים מהדו"חהמלצות עיקרי ה

 . תחילת עונה בין אם הבריכה היא פנימית או עסקיתנדרשת לביצוע לפני  -תכנית עסקית -

 במקרה זה חברי נען. –יש לקבוע מדדים ע"מ להעריך את שביעות רצונם של הלקוחות  -

 יש לבצע מדי חודש ספירת מלאי. -

 יש לבחון את התאמת הביטוח של נען להיקף פעילות הבריכה הנוכחי.  -

 יש לצרף תעודות משלוח לחשבוניות . -

 בד בכפוף למנהלת הקהילה ונדרש לאישור ממנה על כל הוצאה.מנהל הבריכה עו -

הדו"ח לציבור יחד עם הסבר ועדכונים על ההתאמות שנעשו השנה בבריכה עקב משבר    יש לפרסם את -

 .באחריות רעיה  –הקורונה 

 :החלטה

פרסום הדו"ח לציבור תוך הבהרה ואמירה שהרבה מהדברים שעלו בדו"ח אינם רלוונטיים לעונת   אושר

 .2020הרחצה 

 ושאילתות:  םעדכוני .2
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 )דיון שהתפתח בהמשך להצגת דוח הביקורת של הבריכה(: כהונת ועדת הביקורת -

איש לא פנה  ועדת הביקורת סיימה את תפקידה לפני כחצי שנה ועל אף שיצא מכרז ופורסם לציבור  

 ועדיין לא נבחרה ועדה חדשה. 

 על מחלקת מש"א לאתר ולבחור חברי ועדת ביקורת בהקדם האפשרי ולעדכן את הציבור בעניין זה. 

בשוטף - הקהילה  הנהלת  חברי  יתפקד    -  מעורבות  מהם  אחד  שכל  מציעים  הקהילה  הנהלת  חברי 

מנהלת   על  להקל  ע"מ  זאת  הקהילה  מענפי  אחד  על  חברי  כרפרנט  של  מעורבות  ולאפשר  הקהילה 

ענף המזון,    –בריכה , רון גלילי    –סיוע ומעקב צמוד על מנהלי הענפים. אורן ברנד    הנהלת הקהילה,

 נוי . –יולי שביט 

להכין הגדרה מסודרת ולהבין מה נדרש מאותו נציג הנהלת הקהילה ומה   ,יש לבחון הצעה זו לעומק

 המטרות של ליווי זה.  

 

 בהשתתפות ורד איתן )מנהלת כספים(  – דיון למידה –שיטת המיסוי בנען  .3

 מצ"ב מצגת שהוכנה ע"י ורד.

וכתנאי בסיסי לשינוי והתקדמות התהליך עלה הצורך להסביר   2030כחלק מהשלב השלישי בתהליך נען  

לציבור את שיטת המיסוי הקיימת, אופן בניית תכנית המשק והנגזרות של תכנית זו על תקצוב הקהילה 

 והשירותים אותם מקבל החבר. 

על שיטת המיסוי ותקציב הקה הנותנת הסבר  זו  איתן  מצגת ראשונית  ורד  גלילי,  נועם  ע"י  נבנתה  ילה 

ורעיה בן אברהם ומוצגת לראשונה בפני הנהלת הקהילה ע"מ לקבל משוב ולדייק את ההסבר טרם פרסומו 

 לציבור.

 .  2018ורד מציגה בפני הנהלת הקהילה את שיטת המיסוי הנהוגה בנען משנת 

 .  רו לרעיה לשיפור המצגתבמהלך ההצגה רשמו חברי הנהלת הקהילה הערות ושאלות אותם יעבי

 : במהלך ההצגההערות שעלו 

 כנית המשק מאושרת ע"י הציבור.ויש לציין במצגת שת -

מומלץ להעביר לציבור את המסר מה הדברים אותם בחרה הנהלת הקהילה לתקצב בתוכנית המשק  -

 ושחלוקת העוגה נעשתה לפי סולם הערכים והזהות של קהילת נען . 

מה השירותים שלא ומה המשמעות של    ותים אותם בחר הציבור לתקצב,יש לדייק במצגת מה השיר -

 כך בפועל.

ואינם   - קבוע  באופן  החבר  משלם  עליהם  השירותים  את  גם  לצין  תקציב יש  במסגרת  מתוקצבים 

 , אגרת ביוב וכיוב'(.  והבילינג גזתשלום בגין אחזקת תשתיות ה) משמע, מופרטים  –הקהילה 

 זוג שלוקח שירות שאינו מתוקצב ומה ההשלכות על תקציב בית האב.  יש לתת כמה דוגמאות במצגת ל -

 פירוט הנושאים הנכללים בקטגוריה זו. –הסבר מפורט יותר של סעיף הנהלה וכלליות  -

 מבנה ארגוני והגדרות התפקיד של כל ענף וענף.- 2030המלצה לשלב השלישי של נען  -

 :החלטה

טרם פרסום לציבור במסגרת תהליך זאת    ר הנהלת הקהילה.תובא המצגת לאישולאחר הטמעת ההערות  

 .2030נען 

 



5 
 

 10מס'  –  2020/6/12שהתקיימה ביום הנהלת הקהילה  ישיבת מתוך פרוטוקול 

 

רון גלילי, יולי שביט, ,  דפנה גונר,  אורלי שגבמתן אגמון,    רעיה בן אברהם,  –יו"ר    שמות הנוכחים בישיבה:

 . סאהובה פוקאורן ברנד, 

 רותם אוקו רחמוט ה: חסר

 

 : סדר היום של הישיבה

 סוגיות ופניות אישיות  –מחירון בריכת שחיה  .1

   למידה ודיוןהמשך  –  הסדרי תשלום מיוחדים נוהל חופשה מיוחדת ונוהל  .2

 הצגת הצעת החלטה   –אחזקת דירות נוהל  .3

 

 החלטות:דיון ו

 סוגיות ופניות אישיות  –מחירון בריכת שחיה  .1

לפני הישיבה רשימה של פניות ובקשות שהגיעו מהציבור  רעיה העבירה לחברי הנהלת הקהילה בווטסאפ

 במהלך השבוע שעבר מאז פרסום המחירון והפעלת הבריכה.

 התנהל דיון תוך התייחסות לנושאים העקרוניים העולים מהפניות.

 :ותהחלט

 מחירון הבריכה יעודכן על פי הפירוט הבא:  .א

החברים - בנען  לרבות    אורחי  המתגוררים  זוג  רשותבני  ברי  דודים,שאינם  אחים,  מכרים,   , 

  350  - כניסות    10כרטיסיה של    ₪.   ₪40 ובשבת    30עלות כניסה חד פעמית ביום חול    -  ידידים

.₪ 

₪.   20  -נשארת כפי שהיא    –עלות כניסה חד פעמית של בני נען שעזבו ,סבים, סבתות, נכדים   -

 גם בשבת.

מעלה,   - וסבתכאמור  של  סבים  ח"פ  בתשלום  להיכנס  יוכלו  מבחוץ  והם   20ות  במידה   .₪

מחליפים את ההורים בשמירה על הנכדים וזו המטרה היחידה שלשמה הם נכנסים תהיה להם  

 ₪ לכניסה. ₪20 ליחיד לעונה במקום תשלום ח"פ של   300את האפשרות לשלם 

 .חודשים 4וי ל מנ 100₪ -ימשיכו לשלם כפי שנקבע  חיילים /שנת שירות /שנה שלישית .ב

 לציבור. מויפורס והעדכון ההחלטות  .ג

 

 .  נוהל חופשה מיוחדת ונוהלי הסדרי תשלום מיוחדיםהמשך למידה ודיון ב .2

 .נור-ולי דיכוכבא בהשתתפות גל 

 חומר ומצגת צורפו לפרוטוקול הישיבה הקודמת. 

 י וגל ממשיכות בהצגת הנוהל לחברי הנהלת הקהילה. ל

 נושאים לדיון שעלו במהלך הצגת הנוהל: 

  – הטבת ההשכלה

 יש לבחון את המשמעויות התקציביות של מתן ההטבה לכל חבר באופן גורף.   -
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הנחה במס עבור "הטבת השכלה" והאפשרות לנצל את ההנחה הזו ללא הגבלת זמן )פג תוקף( וגיל   -

עלולה לגרום לאי סדר בנושא, ניצול האפשרות ע"י חברים מסוימים והפחתה משמעותית של הסכום  

 . הנגבה מחברים במסגרת המס המאוחד ובכך ירידה לא מבוטלת בתקציב הקהילה

הוכחה לכך ששולם שכר הלימוד והאפשרות לראות את גובה התשלום הוא הקריטריון   –  2.6סעיף   -

 הקובע והחזק ביותר המקנה את האפשרות להטבה . 

    - גובה מס החופשה

שנים בעיקר   5חברי ההנהלה מבקשים לבחון ולדייק את מס החופשה הנגבה מחברים בחופשה מיוחדת עד  

 לאור התייקרות ביטוח הבריאות הפרטי. 

 : למען ההבנה והנוחות מומלץ להוסיף לטבלה המסכמת

   28עד גיל  –"חבר צעיר"  -

 באישור מיוחד מהנהלת הקהילה –שנים  5חופשה מעל  -

 החלטה:

 מאחר והדיון בסוגיות שעלו בישיבה הנוכחית לא מוצה, ימשך הדיון בישיבה נוספת. 

 

דירות   .3 אחזקת  החלטה.    –נוהל  הצעת  אפרים  בהשתתפות  הצגת  ההצעה:  את  שגיבש  מהצוות  חברים 

 . נור-כוכבא, עודד רובין, עמרי וידן, לי די

 מצ"ב הנוהל המוצע. 

ומאחר ולא הוקצו במסגרתה כספים לתחום אחזקת   2020במסגרת הדיונים הציבוריים על תכנית המשק  

עה לדיון ציבורי, מינה  הדירות, עלה הצורך בפתרון תקציבי לנושא זה. לטובת גיבוש מדיניות והבאת הצ

 ,רועד ההנהלה צוות ייעודי המורכב מנציגי הגופים העוסקים בנושא בשוטף ונציגי ציבו

 בהמשך להקמת הצוות פורסם בדף המידע "קול קורא" לחברים להעלות רעיונות והצעות.

 ברי הצוות הציגו את ההצעה בפני ההנהלה. ח

 להתייחסות נוספת. והושמו דגשים   תנו הסברים מפורטים ני ,התנהל דיון נשאלו שאלות 

 :החלטה

הנהלת הקהילה אישרה פה אחד את ההצעה להמשך תהליך ציבורי )ועד ההנהלה, אסיפה וקלפי(. זאת  .1

 בכפוף להתייחסויות שעלו בדיון.

 תקבע פגישה נוספת של הצוות לנושא ניהול אחזקה במגרשים משותפים.  .2

 

 

 

 11מס'  –  2020/6/21שהתקיימה ביום הנהלת הקהילה  ישיבת מתוך פרוטוקול 

 

רון גלילי, יולי , אורלי שגב, דפנה גונר,  רותם אוקו רחמוטרעיה בן אברהם,    –שמות הנוכחים בישיבה: יו"ר  

 .אהובה פוקסשביט, אורן ברנד, 

 מתן אגמון :  חסר
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 סדר היום של הישיבה: 

  המשך דיון –  נוהל חופשה מיוחדת ונוהלי הסדרי תשלום מיוחדים .1

   יעדיי תחום נוי .2

 

 דיון והחלטות:

 נור -. בהשתתפות גל כוכבא ולי דיהמשך דיון –נוהל חופשה מיוחדת ונוהלי הסדרי תשלום מיוחדים  .1

 .  מיוחדתבדיון הקודם, הוצג נוהל חופשה 

 גל ולי הציגו את ההצעה לנוהל הסדרי תשלום מיוחדים.

 בסיום ההצגה, נפתח הדיון לשאלות והתייחסויות.  

 מפאת קוצר הזמן, לא הסתיים הדיון בסוגיות הבאות:

מיוחדת • חופשה  לחברים   –  נוהל  חופשה  מס  סכום  עדכון  לבדוק  מבקשים  הקהילה  הנהלת  חברי 

בגין העובדה שעתידה להיות עליה בסכום התשלום של הקיבוץ בגין  זאת    שנים.  5בחופשה מיוחדת עד  

 ₪.  ₪130 ל  90ביטוח הבריאות הפרטי מ  

חברי הנהלת קהילה מציעים להגביל את הענקת    –הטבת השכלה    –נוהל הסדרי תשלום מיוחדים   •

חשש מניצול ההטבה ע"י חברים שהתקבלו לחברות בגיל מאוחר כבני . מביעים  מסויםההטבה עד גיל  

 זוג. דבר שעלול לפגוע משמעותית בסה"כ המס המאוחד המשמש מקור חשוב לשימושי הקהילה. 

 :החלטה

 הדיון יימשך בישיבה הבאה.

 .מעלה שצוינורעיה, גל ולי, תבאנה הצעות בהתייחס לסוגיות 

 

  – יעדיי תחום נוי )מצ"ב רקע שהועבר לחברי ההנהלה טרם הדיון ע"י אייל מצליח( .2

 בהשתתפות: יגאל דן, עמרי וידן ואייל מצליח 

בהנהלת  דיון  לקיים  הוחלט  הנוי,  לתחום  הקיים  המאתגר  הביצוע  ולו"ז  התקציב  למגבלות  בהמשך 

 לאילו מטרות משמש הענף ואת מי הוא משרת. של נען,  על מנת להגדיר את יעדיי תחום הנוי הקהילה

השקיה של כיום הנוי בנען תוקצב ע"י הקהילה לשתי מטרות: תחזוקה וטיפוח של הנוי הציבורי ומימון  

 הנוי הציבורי. 

 המתוקצבות כנ"ל, נכון להיום, עוסק ענף הנוי גם בעבודות גינון פרטיות בתשלום.   והשקיהמלבד העבודה  

 בטבע הדברים, מופנים משאבי זמן וניהול גם לעבודות הפרטיות. 

  .בגינות פרטיותנשאלת השאלה האם הנוי הציבורי משלם מחיר על כך שענף הנוי מטפל 

כיוון שמאוד קשה לכמת את הזמן והמשאבים שניתנים לגינות הפרטיות עלתה הצעה להפרידם באופן 

 מסודרת שתפורסם באופן שקוף לציבור. מוחלט ולעבוד לפי תכנית עבודה 

תחום הנוי של הדעות חלוקות בנוגע לשאלה האם ובאיזה אופן יש לתת מקום לנוי הפרטי תחת מטריית  

 עם זאת, מוסכם כי יש לקיים הפרדה מוחלטת בין נוי ציבורי לפרטי.  .  נען

 .במהלך הדיון.לא התאפשר להגיע לסיכום חברי הנהלת הקהילה אינם תמימי דעים ולכן, 

 החלטה:

 ההנהלה.  לאישורתוכנית עבודה מעודכנת של הנוי הציבורי בה תוצג  הדיון ימשך בישיבה הבאה 

    \ 
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 21מס'  –  2020/6/82שהתקיימה ביום הנהלת הקהילה  ישיבת מתוך פרוטוקול 

 

רון גלילי, יולי , אורלי שגב, דפנה גונר,  רותם אוקו רחמוטרעיה בן אברהם,    –שמות הנוכחים בישיבה: יו"ר  

 . מתן אגמון ,אהובה פוקסשביט, אורן ברנד, 

 

 סדר היום של הישיבה: 

 המשך דיון  – יעדיי תחום נוי .1

   .סיכום ואישור –  נוהל חופשה מיוחדת ונוהל הסדרי תשלום מיוחדים .2

 פניות חברים בהמשך להחלטה על הפסקת קבלת בני זוג למועמדות עד עדכון תקנון הקליטה.  .3

 

 

 והחלטות:דיון 

 . המשך דיון  - יעדי תחום נוי .1

 : עמרי וידן, יגאל דן ואייל מצליח. בהשתתפות

 הוכנה ע"י אייל מצליח(. -הוצגה מצגת עם רקע והצעה )מצ"ב 

 המגמה הברורה היא של מיקוד פעילות הענף בטיפול בנוי הציבורי. 

 לטפל בשטח הציבורי בלבד. עלה חשש בנוגע לנראות הנוי והמרחב בנען לאחר שהנוי יעבור 

ועלי הענפים(  ודרכה  )מנהלת הקהילה  הגורמים המבצעים  את  להנחות  הקהילה  הנהלת  של  ה  תפקידה 

 להחליט לאן ילכו משאבי הענף. 

 הענף צריך לעבור תהליך של הפרדה בין הנוי הציבורי לנוי הפרטי ולעבוד לפי תכנית שנתית מסודרת.  

 נוי ציבורי.   –יש לצור תיעדוף נכון והתמקדות במטרה לשמה קיים הענף 

 :החלטהם וסיכו

ישיבות, נראה כי יש צורך בהקצאת משאבי זמן נפרדים לטובת בחינה    תיבסוף דיון שנמשך על  פני ש

צרכי הקהילה ומטרות הענף ויביא   שיבחן אתוהחלטה. לאור זאת, הוחלט למנות צוות חשיבה מצומצם  

   הצעת החלטה לאישור הנהלת הקהילה.

 ברנד, יולי שביט, רעיה בן אברהם, אייל מצליח ועמרי וידן. : אורן הרכב הצוות

 

הצגת העדכונים בנהלים לאחר הטמעת התייחסויות   –  תשלום מיוחדים  נוהל חופשה מיוחדת והסדרי .2

 שעלו בדיון הקודם ואישור הנהלים לפרסום לציבור. 

 נור )אוכלוסיה( -: גל כוכבא )דו"צ( ולי דיבהשתתפות

 מצ"ב הנוהל המעודכן. 

 לי הציגה את העדכונים: 

 ₪(  340) 50%לעודכן   –שנים  5מס החופשה עד  ✓

 "חבר צעיר" בחופשה מיוחדת, פטור מתשלום מס חופשה. ✓

גובה   ✓ הטבה לסטודנטים עודכנה ל"מלגה" בסכום חד פעמי שיועבר לזכאים בתום שנת הלימודים. 

 ץ )מס מאוחד/מס חופשה(. מהתשלום השנתי של החבר לקיבו 25% – המלגה

 (.32שנה מיום קבלת בני המחזור לחברות )גיל ממוצע  14זכאות למלגה, עד חלוף  ✓
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 :החלטה

 הנהלת הקהילה אישרה את הנוהל בנוסח המעודכן שהוצג בישיבה.  -

לתוקף   - ויכנס  להתייחסויות  לציבור  יפורסם  ההכנות  הנוהל  וביצוע  להתייחסויות  זמן  מתן  לאחר 

 (.2020ספטמבר  –הנדרשות לתפעולו )הערכה 

-  

   -  פניות חברים בהמשך להחלטה על הפסקת קבלת בני זוג למועמדות עד עדכון תקנון הקליטה .3

 רעיה משתפת את הנהלת הקהילה בפניות חברים שבני זוגם הינם ברי רשות.  

למועמדות הקבלה  עצירת  על  ההחלטה  ל  עד  אפשרות  הייתה  בנושא,  כמופיע  זוג  בני  בבקשה  של  פנות 

רשות.    להתחיל בר  במעמד  שנה  כעבור  קליטה  ובהמשך בתהליך  הקליטה  נוהל  עדכון  עד  להיום,  נכון 

 בהתאם למפורט בנוהל, לא תתאפשר קליטת בני זוג.

החברים האמורים מבקשים את תשומת לב ההנהלה למקרים ספציפיים בהם הייתה כוונה להתחיל את  

ך הקליטה בתום שנת בר הרשות וההחלטה, טרפה לגביהם את הקלפים. כמו כן, מעלים את נושא  תהלי

  1,000ולמים אחת לחודש שערכם הנוכחי עומד ע"ס העומס הכלכלי שבתשלום דמי המחיה והרשות המש

.₪ 

 התנהל דיון בנושא. 

 החלטה:סיכום ו

מקרים - של  להחרגה  הבקשות  את  גורף  באופן  דוחה  הקהילה  שהיא.כמתואר    הנהלת  סיבה   מכל 

רוחבית   בהסתכלות  נכונה  היא  הזו  לעת  הקליטה  הפסקת  על  שהתקבלה  למקבלי  ההחלטה  ואל 

 . בין החברים איפה ואיפה נהוגל ההחלטות

קביעת גובה תשלום דמי המחיה והרשות היא בסמכות הנהלת הקהילה. אי לכך, יובא הנושא לבחינה   -

 מחודשת באחת הישיבות הקרובות.

     

 

   4 'שיר" מסב"קהילה בדיוור י להתראותבברכת בריאות ו 

 

 

 

 

 

 


