עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר (2703) 37כט סיו תש"ע 11.6.10
מונדיאל  2010יתחיל בתאריך  11ליוני ויסתיים ב 11-ביולי .זה יהיה המונדיאל הראשון שיערך על אדמת
אפריקה -יתקיים בדרום אפריקה.
רשימה של זכיות של נבחרות כדורגל במונדיאל בעבר:
ברזיל :זכתה בגביע העולמי בשנים 2002 ,1994 ,1970 ,1962 ,1958
איטליה :הנבחרת האיטלקית זכתה ב2006 ,1982 ,1938 ,1934-
אורוגוואי1950 ,1930 :
גרמניה )גרמניה המערבית דאז( :זכתה בגביע העולמי ב1990 ,1975 ,1954-
אנגליה :זכתה ב 1966-במונדיאל
ארגנטינה :זכתה במונדיאל ב1986 ,1978-
צרפת :זכתה פעם אחת במונדיאל בשנת .1998
למתעניינים http://www.youtube.com/watch-

שיר המונדיאל 2010

מילים  :אורן שהרבני מוסיקה :אייל גנות
איזה כיף הגיע הזמן אני כבר מוכן
יש בי זרמים לא מובנים כי לי זה כבר כאן
אני יודע שרצית הרבה דברים ותכננת כבר מזמן
אבל אחת לארבע שנים אני די מוגבל
זה לא יהיה קל זה לא יהיה קל
זה לא יהיה קל בזמן המונדיאל
האהבה שלי לא תהיה פה בכלל
חיבוקים ונשיקות ילוו את המסך הקטן
הראש יהיה עסוק בכדור שחור ולבן
הדשא הירוק יהיה כמו של השכן הגנן
זה לא יהיה קל זה לא יהיה קל
זה לא יהיה קל בזמן המונדיאל
מיליארדי אנשים יודעים כבר מזמן
שלנצח או להפסיד זה לא העניין
הרי כדור באנגולה עם הזמן
ותחליפים ימצאו בדמויות של ענן
אז להתראות להתראות
להתראות אחרי המונדיאל
להתראות להתראות
להתראות אחרי המונדיאל
איזה כיף הגיע הזמן אני כבר מוכן...
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טיול לאור ירח אל יער איתן ותל חסי בנחל שקמה עם מושקו רום

טיול רגלי במסלול לא מוכר יום חמישי י"ב תמוז תש"ע 24.6.10
טיול במכוניות פרטיות וברגל לאוהבי לכת
שעת מפגש  , 45 :19 :חזרה לאחר חצות
הליכה של כ 6-ק"מ למיטיבי לכת
יש להצטייד בפנס ובנעלים גבוהות.
מחיר ; 40ש"ח  .הרשמה מראש בלבד08-8608331

סם הירח המלא ,משולב עם קוסמי המילים לדורותיהם

ביום שני  5-7בכפר עזה ,יתקיים
קונצרט זעקה לעולם למען גלעד שליט
הקונצרט יתקיי ביו שני , 5.7.10 ,בשעה  , 17:30בשטח פתוח ,צמוד לגדר הצפונית
התזמורת הפילהרמונית הישראלית בשיתו עיריית שדרות ,מטה המאבק למע גלעד שליט ,מועצה אזורית
שער הנגב ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית חו אשקלו  ,ומועצה אזורית מבואות נגב ,תקיי
קונצרט מול רצועת עזה ,בניצוחו של המנהל המוסיקלי של התזמורת  #מאסטרו זובי מהטה.
אורח #שלמה ארצי.
המסר של הקונצרט הומניטרי ,במטרה להעלות על סדר היו הציבורי בעול כולו את הזעקה והצור$
המיידי לקבל מידע על מצבו של גלעד ולבקרו במקו ִ&בי' ,אי ש ברצועת עזה.
הסעות מאורגנות תעמודנה לרשות המעונייני .פרטי מדוייקי ימסרו בהמש.
מטה הקונצרט :מטה הקונצרטNenoch123@gmail.com

השבוע בבית נגבה 11.6.10

סיכום ישיבה -מנהלת חינוך מיום .25.5.10

השתתפו :עידו ב ,הדס א ,רואי כ ,סינטייה כ ,אורית ש ,לאה ס ,סיוו מ ,יונת ב.
בראשית הישיבה עשינו הכרות ע לאה סלוצקי רכזת הגיל הר החדשה .לאה הציגה בקצרה את עצמה
ותפיסת העול החינוכית ניהולית שלה .ללאה הצלחה בתפקיד החדש .המינהלת תיפרד בקרוב בצורה
מסודרת ממירטה שסיימה שלוש שנות עבודה בנגבה .למירטה תודה על כול עשייה המבורכת בתקופה לא
קלה .מילות פרידה וסיכו במועד הפרידה.
נושא מרכזי  :חלופות ניהוליות לחינו %הלא פורמאלי בתפוז' א'ו לשנת תשע"א.
בישיבה הקודמת של המנהלת הציגה אורית שמר הצעה של ניהול חיצוני של תפוז ע"י גו פרטי המנהל
מערכות כאלו ב 12מושבי ועובד על פי תקינה ונהלי של משרד החינו.
לפני הישיבה נפגשנו בצוות מצומצ ע המנהלת של הגו הזה ללמוד ולבחו! את הנושא על כול היבטיו.
בישיבה הוצגו הניתוחי של ההצעה מול ההצעה של המש קיו( מערכת הקיימת היו( בנגבה.
בחנו את החלופות על פי הפרמטרי( הבאי(:
• תפיסה חינוכית ערכית.
• השילוב ע חיי הקהילה בקבו".
• רצ ניהולי ארגוני.
• הפעילויות השונות כולל המסגרת היו יומית של כול חלופה.
• איכות הצוותי החינוכיי.
• נורמות וסטנדרט עבודה.
• בקרה ופיקוח פנימי וחיצוני.
• אחריות כוללת על המערכת הלא פורמאלית.
• עלויות כספיות של החלופות השונות.
• גמישות המערכת נוכחות ילדי מחייבת לאור כול השנה או אפשרות של השתתפות רק בחופש
הגדול ועוד.
הערות שהושמעו בדיו :
• שתי ההצעות מציאות מערכת לגיטימית חינוכית וארגונית.
• זאת פשיטת רגל שלנו כקיבו" במידה ואנחנו מוותרי על האחריות שלנו למערכת החינו.
• חשיבות גדולה לאג'נדה קהילתית ,רצ חינוכי המשלב ערכי בסיסיי שלנו כקיבו" וקהילה.
• אפשר לבנות מערכת משולבת ארגונית וחינוכית ג ע הגור החיצוני.
• חשוב ביותר לשמור על רצ ניהולי וחינוכי ועד היו זה לא התממש בתפוז .המסגרת
האלטרנטיבית מבטיחה תחו זה.
• חשש גדול שהבסיס הוא לא חינוכי אלא עסקי בעיקרו.
• לא נית! להמשי לנהל מערכות בלי להתייחס ג למרכיב הכלכלי/כספי.
• הניסיו! מ ורה שיש פער בי! הבטחות של גורמי כאלו למה שקורה בפועל.
• יש נכונות רבה להתאי את המודל החיצוני לצרכי שלנו.
• חשש שנאבד את הרצ החינוכי מא' עד י"ב.
• ההצעה של גו הפרטי על פניו הינה הצעה זולה יותר ולא מחייבת תמיכה כספית של הקהילה.
לסיכו(:
 .1המנהלת בחרה להמשי במודל שבו החינו הלא פורמאלי הינו חלק מאחריות הקהילה ולא
יועבר לגופי חיצוניי .המשמעות בשנה הבאה תשע"א מסגרות החינו נשארות כפי שה!
היו.
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 .2יש להתחיל בחשיבה פתוחה יותר של חיפוש מודלי גמישי שיאפשרו מת! תשובות לגיוו! של
הקבוצות השונות באגודה הקהילתית תו שמירה על הערכי הבסיסיי שאנחנו מאמיני
בה.
 .3יש להתמודד ע הקשיי שמלווי אותנו בתפוז למרות השיפור והמאמצי הגדולי של הצוות
השנה.
 .4תיער בדיקה נוספת לניתוח ההצעה.
הערות להשלמה כולל מספר הבהרות לחברי המנהלת:.
 .1סיכו דו"ח רווח והפסד של תפוז ב  4חודשי הראשוני של  2010מצביע על כ שהמערכת
הצליחה להתנהל ללא כול תמיכה של הקהילה כלומר רק מתשלומי ההורי ,.כלומר נוצר רווח
של  45אש"ח .נתו! זה מצמצ מאוד את הפער בי! ההצעות ולכ! הנושא התקציבי פחות רלבנטי
לדיו!.
 .2בשבוע הקרוב ייפגש הצוות הכספי שבדק את תקציב הגיל הר ) עמית רוט ,ג'קי נאור סיוו
מסילתי( ע לאה סלוצקי ,יונת ברוק לניתוח הממצאי .לשמחתי ג תמונת המצב בגיל הר
ל 4החודשי הראשוני היא מאוד מעודדת .הסיכו מראה על רווח של למעלה מ 50אש"ח,
נתו! זה מצמצ מאוד את הגרעו! של החודשי הראשוני של תש"ע אבל עדי! לא סוגר אותו.
פרוט מלא בדיו! על תקציב תשע"א .נצטר לבחו! נתו! זה בהתייחסות לתכנו! הראשוני שעשינו
לקראת שנת תשע"א.
 .3חלק מהכספי שנחסכו ) הרבה הערכה לצוותי ולמנהלות( יושקעו בשיפורי בטיחות נידרשי.
השנה על פי החלטות משרד החינו כול הגני והחינו הלא פורמאלי מוגדרי בחודשי יולי
אוגוסט כקייטנות .אנחנו נדרשי לעמוד בסטנדרטי של משרד החינו ולמרות הבירוקרטיה
והפורמאליסטיקה יש בזה רווח גדול בתחו הבטיחותי לכולנו ובעיקר לילדי.
 .4לאחר הבדיקה נבנה את התקציב ונעשה כול מאמ" להציגו למנהלת בעוד שבועיי.
רש( :יונת! ברוק
**********************************************************************************************

קלפי -זה לא רק פתק הצבעה -חסרים חברים/ות לועדה
בשעה טובה ועדת קלפי יוצאת לדר!!
 2חברות בצוות :גלית חובב )רכזת( ומתיה ב! נו!
על מנת לקיי ישיבה מסודרת ולקבל החלטות אי הועדה אמורה לתפקד ואי ההצבעות אמורות
להתקיי) ,בהתא להמלצות הרש( ,אנחנו מחפשי חברי/ות נוספי להגדיל את הצוות.
חברות בוועדה תכלול ספירת קולות בימי הצבעות.
מי שרואה את עצמו מוכ!  /ה להצטר לוועדה ,מוזמ! להתקשר אלי:
גלית חובב :בית  4889נייד050'7722516 :
מחכה לכ!!!

גלית חובב
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סיכום ישיבת צוות בטחון סוציאלי מיום 30.5.2010

נוכחי(  :מאיה פסלסקי ,פיט לייטבודי .אהרלה קאופמ!,.יונת! ברוק ,דומיניק שניידר ,יואלי ברקאי,
חסרי( :לילית רבר
מוזמני( :שלומית ואיל! גור! ,שולה ויור כה!
 .1הצגת נציגי הפנסיונרי(:
המוזמני הציגו את עמדת בנוגע לתהלי קבלת ההחלטות ל "פנסיה הוגנת" בעקבות עבודת הצוות
התנועתי .ה המליצו ללמוד את הצעות הצוות מקרוב ומבקשי שתתקבל החלטה לגבי סכו הפנסיה
ומסלול ההגעה אליו .גישת היא כי זוג בגיל הפנסיה שבו שני בני הזוג לא עובדי היו צרכיו מרובי
והוא מצפה לקבל על כל שנות עבודתו בקיבו" פנסיה ראויה.
בעיני שני הזוגות פנסיה הוגנת )פנסיה בלבד( נראית כסכו של  - 4,200לחודש ליחיד מזוג.
 .2נמסר דיווח על המצב הפנסיוני של חברי הקיבו" בסו  2009ועל כ שרוב ההעברות שביצענו בשנת 2009
על פי חישוב של  90%מההשלמה כיסו כמעט במלוא! את הגרעו! הפנסיוני.
 .3אישור השלמת גרעו! אקטוארי לילידי  ,1945הוצגה הרשימה ,ס כל סכו ההשלמה הוא כ ,- 600,000
ההעברה תתבצע לקראת יציאת החבר לפנסיה.
 .4התקיי דיו! בהמש לדברי משפחות גור! וכה! כאשר הועלו שתי הצעות עקרוניות:
לתת קצבה מוגדלת לוותיקי בלבד מעל גיל מסוי
לתת קצבה מוגדלת לכול .הנושא לא סוכ
סיכום ישיבת צוות בטחון סוציאלי מיום 1.6.2010

נוכחי(  :מאיה ,פיט אהרלה,יונת! ,דומיניק ,יואלי,
חסרה :לילית
מוזמני( :לאה מלי ,פנינה צ'רניאק
 .1פנינה ולאה הוזמנו לדיו! על גובה הפנסיה ליחידי .הוצגה בפניה! עמדת הצוות שיש להפריד בי!
 3קבוצות של יחידי:
• אלמנות וחד הוריות,
• גרושות וגרושי
• יחידי ויחידות
כל קבוצה ראויה לרמת פנסיה אחרת.
פנינה הציגה את עמדתה כי אי! הבדל בי! אלמנ/ה לגרוש/ה או ליחיד/ה .לכול קשה להסתדר ויש
להתייחס אליה! כקבוצה אחת .לאה תמכה בעמדת פנינה והציגה ג היא את כל היחידי כקבוצה
הומוגנית אחת.
עמדת הצוות :יש שונות בי! הקבוצות .צרי לעבוד על פי מקדמי מוכרי וברורי .יחד ע זאת צרי
להכיר בכ שתקציב המחייה של גרוש/ה בזמ! הפנסיה שהוא  50%מזוג הוא לא נכו!.
כמה ואי יסוכ בהמש הדיוני של הצוות.
.2הצגת הגרעו! האקטוארי בעקבות עדכו! הצבירה בתשורה.
אריה שטראוס )יוע" הפנסיה מטע חברת סט פוינט( סקר את מצב הגרעו! האקטוארי והציג את המספרי
בעקבות בקשתנו למצב גרעו! אקטוארי להשלמה ל  - 3,000לילידי עד סו  1946ועד סו .1950
.3הוצג המצב להיו וכמו כ! הוצג מצב החוב העתידי .
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הערות שהושמעו בדיו :
הא תוספת הפנסיה במידה ותהיה תחול על כול או רק על אלו שבגיל הקובע ?
הא לא ראוי יותר להגדיל את הקצבה יחסית לוותק?
הא תוספת הפנסיה לאלו שמחו" לגיל הקובע תהיה על פי תקנות הרש  2,760ש"ח )נכו! להיו(
או מסכו פנסיית המטרה שהקיבו" קבע?
בהצבעה שנערכה לאחר הדיו! הוחלט כי הגיל הקובע הוא ילידי  1946ומטה.
הגדרת הגיל הקובע
לחברי ילידי  1946ומטה ביו השינוי תובטח גמלה פנסיונית בגובה של  - 3,000לחודש לחבר ,א
השלמת הגמלה הפנסיונית על ידי הקיבו" מותנית בהפרשות מלאות של החבר לפנסיה לכל אור שנות
עבודתו ,עד פרישה לגמלאות.
פנסיית המטרה בנגבה תהיה בגובה . 3,000
כל תוספת מעבר ל  . 3,000תהיה במסגרת קצבה מקר מילואי(.
רשם :אהרלה קאופמן

סיכום דברים -לכידת נחשים.
אנחנו לקראת סידור חדש בכול הקשור לכידת רמשי ותשלו בגי! פעילות זו ,בבית או בכול מקו
שזה מסכ! אותנו .עד היו הקיבו" נהג לשל ללוכדי מבית  - 30מחיר לא סביר בהחלט.
המחיר שניגבה בחו" ע"י לוכדי מורשי הוא .- 400
החלטה:
• החבר/ה "המאוי" ישל  - 100תמורת קבלה במידה והרמש נתפס.
• חבר מהקבו" היש! יחויב בתקציבו האישי .שאר המתיישבי והתושבי משלמי את
הסכו  +מע"מ בכול דר שהלוכד בחר.
• במידה והייתה זו קריאת שווא והרמש לא נתפס ישל החבר סה"כ של .- 40
בחו" – הלוכד שפוני אליו גובה אותו סכו על שני המצבי.
הלוכדי( בנגבה ה( :דובלה סיוו! ושגיב גילת.
לשרותכ תמיד
דובלה סיוו '050'5906681
שגיב גילת052'3314233 '.
יונתן ברוק /.הנהלת האגודה הקהילתית

תנחומים לקובי סקורי ולמשפחה
על מות האם-רעיה סקורי
בית נגבה
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השתתפו כ 30חברי

סיכום שיחת קבוץ חברים מיום .7.6.2010

נושא השיחה' פנסיה עודפת.
מזכיר הקבו" הציג את הנושא על מרכיביו השוני ,רקע להחלטות שהקבו" קיבל עד היו ,ההחלטה
לדחות את הדיו! בנושא בעת מועד השינוי ב ,2004המשמעות של השינויי שחלו בקבו" מאז ההחלטה
ב  ) 2004גובה הפנסיה ,השינוי במס הפרוגרסיבי ועוד(.
הדיו! בנושא הפנסיה העודפת נדחה כול פע מחדש והגיעה העת לקבל החלטות בנושא .החלטות חוברת
השינוי ה! דרקוניות בנושא מיסוי הפנסיה ואינ! תואמות יותר את המציאות החדשה שנוצרה מאז
השינוי .בכול החלטה שנקבל ה! דורשות רביזיה .מדובר על כס ציבורי שבא ממקורות הקבו" ונכו!
וראוי שהצבירה העודפת תחזור אל הקבו".
המשמעות :יש חברי שצברו פנסיה משני מקורות :הפקדות הקבו" משנת  1991לכול חברי הקבו",
צבירה מעבודת חו" בשני זהות )פנסיה כפולה( עד ביטול ההפקדות של הקבו" בשנת .2001
החברי שצברו פנסיה עודפת )כפולה( והיא מעל פנסיית המטרה שהקבו" הגדיר ביו הפרישה ,צריכי
להחזיר את הצבירה הנוספת שנצברה בקר! תשורה לקבו".
הערות שהושמעו:
• אנחנו מדברי על כס ציבורי שהקבו" החל להפקיד על ש חבריו בשנת  1991לצבירה פנסיונית.
• לא נית! להתמודד ע ההחזרי ע"י מיסוי .זה ייצור מנגנו! מסוב.בעוד מספר שני יבטלו את
המס הפרוגרסיבי.
• ישנ חברי שצברו בקרנות הפנסיה שלה מעבודת )ללא עזרת הקבו"( מעל פנסיית המטרה וה
לא "צריכי" לשל על כ.
• צרי מנגנו! פשוט וברור .מדובר על כס ציבורי שהקבו" הפקיד ולכ! צרי למצוא דר
ידידותית להחזיר אותו לקיבו".
• יואלי ברקאי הציג את גישתו הנשענת על החלטות שהקבו" קיבל במועד השינוי .יואלי הציג מודל
של שינוי בדרגות המיסוי שנות! מענה חלקי לסוגיה.
• יש בעיה של שינוי החלטות שהתקבלו בחוברת השינוי.
• לא נית! היו להגיע למצב שבו אי! פערי ברמות הפנסיה בגלל שג בחיי השוטפי זה לא
קיי יותר.
• קשה מוסרית להבי! שחברי ייהנו מפנסיה כפולה שחלק ממנה הוא כספי שאנחנו כולנו יצרנו
וה שייכי לכולנו.
• יש להשתמש בכספי האלו לצרכי הפנסיוניי.
לסיכו(:

המזכירות תביא לקלפי את הצעתה ואת ההצעה של יואלי ברקאי ביו( שישי ה'
.18.6.10
כול הצעה שלא תתקבל תחייב את המוסדות לדיו! מחודש בנושא מיסוי הפנסיה.
במידה ותתקבל הצעת המזכירות בנושא הפנסיה העודפת נצטר להתייחס לנקודות הבאות:
• עדכו! מדויק של הפנסיה העודפת לכול חבר וחברה.
• בניית תקנו! של החזרת הכס )פריסה ,תשלו חד פעמי ,חודשי ועוד( שיעשה בצורה הוגנת כלפי
החייבי.
• מפגש אישי ע כול אחד ואחד מהחברי המעורבי והסבר מפורט על גובה הפנסיה העודפת
ואופ! החזרת הכס.
רש( :יונת! ברוק
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הצעת יואלי לקלפי
(1
(2
(3
(4
(5
(6

הגדרה – " פנסיה עודפת "  ,כפי שכתוב בחוברת השינוי ,הנה סכו הפנסיה  /קצבה
שמתקבלת מכל המקורות והיא מעל פנסיית המטרה של הקיבו".
סכו "הפנסיה העודפת " ימוסה )במיסוי פנימי קיבוצי ( לפי מדרגות ושיעור מס שייקבעו מדי
שנה.
לשנת  2010מדרגה ראשונית למיסוי פנסיה עודפת תהיה  4000ש"ח לחודש.
לשנת  2010שיעור המס המקסימאלי על פנסיה עודפת יהיה . 35%
המזכירות תקבע את המדרגות והשיעורי הפנימיי.
סכו המס יקבע אחת לשנה ויופיע כחיוב קבוע בחשבו! החבר.
החלטת המזכירות בנושא הפנסיה העודפת.

נוסח להצבעה
חברי שעד מועד השינוי צברו פנסיה משני מקורות ) הפרשות הקבו" ועבודות חו"( והפנסיה שלה ביו
הפרישה תהייה מעל פנסיית המטרה )  3000ש"ח היו( יחזירו לקבו" את עוד הכס שנצבר בתשורה
עבור עד לתארי שבו הופסקו ההפקדות ע"י הקבו".
בתאו ע החברי יקבע מנגנו! על דר החזרת הכספי.
ההסדר יכול להתבצע על ידי הפקדת החלק היחסי בחשבו! הקבו" או רכישת הזכויות הפנסיוניות.

הצבעת קלפי בנושא הפנסיה העודפת תתקיי
 08:00#בכלבו
ביו שישי ה 18.6.10 #בי השעות 08:00#13:00

על ישראל }יולק{ ברזילי ז"ל
השבוע מלאו ארבעי שנה למותו של ישראל }יולק{ ברזילי.
יולק היה ממייסדי קיבו" נגבה אליה הגיע מגבעת גני ,שימש כשר בממשלת ישראל בשנות
החמישי והשישי ,היה איש תרבות ואמנות ,דיפלומט ,חובב מוסיקה מושבע ,מנצח מקהלות
ובעיקר "א – מענטש" – ב! אד.
בעיתו האר באחד מימי השבוע התפרסמה המודעה הבאה:
במלאת ארבעי שנה למותו של ישראל }יולק{ ברזילי אנו זוכרי אותו בערגה וגעגועי.
בימי אלה בה בית החולי הנושא את שמו אמור לדאוג ליצורי אנוש באשר ה עוד
בחייה אנו תקווה שמורשתו הבריאותית והפוליטית תבוא לידי מימוש.
חבריו הרבי ,קיבו ,נגבה והמשפחה
יולק היה מקור של גאווה ,השראה והזדהות לחברי נגבה בשלושי השני הראשונות לקיו הקיבו".
מרכז התרבות העומד בלב הקיבו" נושא את שמו ומנסה להנחיל חלק מאהבתו למוסיקה ,הצגות
ודיוני כלליי .השנה שמו עלה ביתר שאת לכותרות עקב הויכוח על בנית אג חדש בבית החולי
ברזילי באשקלו! אשר אמור לעמוד על קברי פאגני.
מי יית! ומורשתו כפי שניסה לממש בחייו תבוא לידי ביטוי ג בימינו אנו.
המזכירות
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החלטות מזכירות נגבה -עקרונות שיוך הדירות.
בראשית הישיבה ש( טוב סרנגה סקר בהרחבה את כול השלבי שנגבה עברה מזמ! ההחלטה להיכנס
לנושא שיו דירות ועד היו.
השיו %מתנהל בשני מסלולי(:
מסלול פנימי :מנגנו! האיזו! ,השוואת זכויות ,פרמטרי להחלטות ועוד.
מסלול חיצוני :הקבו" מפנה את חבריו למינהל.
נחת חוזה חכירה והבית והקרקע יוצאי ממשבצת הקבו".
עבודה צוות השיו %עסקה:
• עדכו! שנות הוותק.
• חלוקה למגרשי – פרצלציה.
• החלטות עקרוניות בתחו מגרשי חנייה ,גדרות לבתי ועוד.
• אישור התוכנית.
• מנגנו! לפתרו! מחלוקות.
• שמאות על הבתי.
• והשלב הנוכחי מנגנו! השוואת הזכויות.
המזכירות אימצה את החלטות צוות השיו כפי שיפורטו במסמ זה.
 .1מקד( התחשבות ביחידי(
 1.1אלמ!/ה יקבלו מקד של (200% ) 2וזכאות תהיה מלאה ,כמו בית אב.
 1.2משפחות חדהורית דינ כדי! אלמ!/ה .המשפחה תקבל מקד  ( 200%) 2וזכאותה תהיה מלאה,
כמו בית אב.
 1.3גרוש/ה לא יקבלו כל מקד וזכאות היא על פי הוותק שנצבר לה אישית.
 1.4רווק/ה יקבלו מקד של  1.3וזכאות תגדל ב  30%על הוותק שנצבר לה אישית.
הערת הבהרה :הצוות בחר לעבוד על בסיס פרמטרי מוגדרי.
 1.5לגבי רווקי ההחלטה נשענת על המקד של תקנו! העזיבה.
.1.6לגבי אלמנות וחד הוריות החלטנו לא ללכת על פי הפרמטר של פנסיית שאירי )מקד של ,(1.6
אלא לנקוט בגישה מרחיבה ונכונה לנגבה .להחלטה זו יש משמעות כספית של למעלה מחצי מליו! ,-
שהיא חלק מטבלת האיזו! .לגבי גרושי וגרושות ההחלטה על אופציה של שני בתי ושני מגרשי
נראית הוגנת
 .2עקרונות הטבלה להשוואת הזכויות
.1משחק סכו( אפס – ההתחשבנות להשוואת הזכויות היא פנימית ,בי! החברי לבי! עצמ ,ללא כל
מעורבות של הקיבו" .הכוונה אי! תוספות כספיות שבאות " מהקבו"" .הכול נמצא בתו טבלת האיזו!.
.2כלל מני שנות הוותק  הוא חשבו! כלל מני! שנות הוותק של החברי )בתוספת מקדמי שוני(.
.3ס %כל הנכסי(  חישוב ס כל הנכסי המועברי לחברי )על פי קביעת שמאי(.
.4שווי ער %הנכס – אותו יקבל כל בית אב הוא ער הנכס מורכב משווי הבית  +פחת תכנוני שמושפע
מגודל המגרש וצורתו .לדוגמה הדירה האמצעית בשכונות צמרת /סוסי בגלל גודל השטח ואפשרות
הבנייה העתידית.
.5ער %שנת ותק אחת  ס כל הנכסי מחולק בס כל שנות הוותק.
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.6תקרת שנות וותק  צבירת וותק מירבי של חבר )לעניי! שיו הדירות בלבד( היא של  35שני.
הקבו" החליט על הגבלת שנות הוותק ל 35שנה .העיקרו! שהנחה את הצוות והמזכירות הוא צמצו
פערי 35 .שנה זאת המגבלה הגבוהה ביותר המוכרת בקיבוצי .ברוב מדובר על  30 ,25שנה.
.7ער %המגרש  אי! כל התחשבנות בגי! שווי המלא של המגרש .בבוא היו זה יער מול מינהל מקרקעי
ישראל.
.8מקד( התחשבות ברווקי( –  1.3למניי! שנות הוותק.
.9מקד( התחשבות באלמני(/ות וחד הוריי( –   2למניי! שנות הוותק .הסבר הניסוח
.10עריכת טבלת השוואת זכויות בי כל בתי האב – ער שנות הוותק של כל בית אב מול ער הנכס
המיועד לשיו.הסבר הניסוח
.11מקור כספי לבלצ"מ )בלתי צפוי מראש(  יצירת מקור כספי במסגרת הטבלה ,של  720אל  -לצורכי
העברות ואירועי בלתי צפויי
.12שיריו דירות ל"דיירי אמצע"' דיירי אמצע שיבחרו להישאר בבית הנוכחי ולשיי דירה אחרת
ליורשיה– הדירה החלופית תועמד לצרכי רשות הקהילה עד למועד שינוי המגורי של ביתהאב
לדירה המסומנת לשיו .ע המעבר לדירה המשויכת תועמד דירת האמצע לרשות הקיבו".
.13התחייבות לדיירי האמצע – שעוברי מדירת – סיוע כספי ממקורות הקר! להשוואת הזכויות בי!
החברי  60 .אש"ח .המקור מבלצ"מ.
.14וותק נצבר של חברי( מקיבוצי( אחרי( ,ייחשב במסגרת חישוב הוותק .לא תהיה התחשבנות ע
הקבו" ממנו בא החבר. .
.15הוצאות הריסת מבנה במגרש המיועד לפינוי בינוי – יהיו על חשבו! החבר הבונה.
 .3הפעלת מנגנו תשלומי( בשיו.%
הנושא יחזור לדיו! מידי ולסיכו בצוות שיו הדירות.
 .4דיו וקבלת החלטות.
המזכירות החליטה לקיי את הדיו! הציבורי לאחר ההחלטה בנושא הפעלת מנגנו! תשלומי בשיו.
נותרו שורה של נושאי שעדי! לא סוכמו וה יסוכמו בקרוב.
אני רוצה להודות כבר בשלב זה לצוות שיו הדירות על עבודה מעמיקה ,חשובה ומאוד מורכבת כלכלית
וחברתית ,לנעמי ויל וש( טוב סרנגה על הובלת התהלי וההשקעה העצומה של זמ! יחד ע סיוו
מסילתי בהכנת בסיס המידע וטבלאות האיזוני.
המסמ יובא לדיו! ואישור בשיחת קיבו" על פי הנהלי.
רש( :יונת! ברוק

ביו שני ה 21.6#בי השעות
) 19.30#בי משחק למשחק במונדיאל(
19.30#21.00
תתקיי במועדו
שיחת קיבו) ,קיבו ,חברי( של למידה והסבר
בנושא מנגנו השוואת זכויות ושיו $דירות.
המזכירות.
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מסורת חדשה בנגבה ביום שישי )ערב שבת( ה 25.6 -נתחיל במסורת של
קבלת שבת לקהילת נגבה )אחת לחודש( נפגשים בשעה  18:00במועדון.
בשעה  18:15בדיוק! נתחיל בקבלת השבת.
בתכנית :הדלקת נרות וקידוש ,שירים ,סיפור לשבת ,פרשת השבוע.
) ללא כלבי(
הצוות :חגית רז ,עינת הרמ  ,עינת שיק ,עינב ארז.

כול מוזמני!!!

הצגה לילדי
ביו ראשו ה , 20.6.10 #בשעה  16:15במועדו .
טיול לאר ,הבלבול )סיפור מקורי(
בביצוע השחק צביקה בוזגלו
)מיועד לילדי מגיל  2עד (6
תשלו 2 10 :לילדי נגבה 2 20 ,לילדי שלא מנגבה.
מזומ בלבד!!!
הורי/סבי בבקשה הקפידו על התנהגות נאותה ומכבדת של ילדכ.
אי לאכול ולשתות על המחצלות בזמ ההצגה!!!

הפקה ועריכה :מאיה פסלסקי ,טלפון , 4880 :נייד 050-8698193 :לתגובות והערותpasalski@negba.org.il :

