דו"ח הנהלת הקיבוץ מתאריך 4.7.2010
נוכחים :עפר שפרוני ,משה פאול ,אבישי לזרוביץ ,לבנה אשכנזי ,עדה קריצ'מן ,חוה הייט,
מוזמנים :בתיה דויטש ,טלי רון.

 .1ההנהלה אישרה את פרוטוקול מס' .20.6.2010 ,9-2010
 .2בקשת נורה גוטלייב ליציאה לשנת חופש .פאול דיווח להנהלה על בקשת נורה
לצאת לשנת חופש .נורה מגדירה את בקשתה כצורך אישי ומשפחתי וכן ברצון
להמשיך ולבחון החזקת המשרד שהקימה ,לאחר פירוק השותפות בינה ובין
השותפה שלה .אימא של נורה ,ביאטריס פריד ,שנמצאת בחצרים על תקן הורה של
חבר ,תצא עימה .נורה יוצאת לשנת חופש ב .1.9.10 -רצף ההסכמים והזכויות ידונו
עם נורה ויפורסמו לבעלי התפקידים הרלוונטיים .ההנהלה נתנה את ברכת הדרך
לנורה בהמשך דרכה ורצון לראותה ביננו בהמשך.
 .3בקשה מטעם הנהלת אשכול הקהילה וועדת קליטה לדיון עקרוני לגיבוש
אסטרטגיה לתהליכי קליטה בקיבוץ חצרים .בתקופה האחרונה התקיימו שני דיונים
במסגרת של הנהלת אשכול הקהילה וועדת קליטה בהשתתפות רן כוחן ,חבר קיבוץ
צרעה שמלווה קיבוצים בתחום הצמיחה הדמוגרפית וכן חברת "כיוונים נוספים"
בתחום המיון.
הפורום שהתכנס פונה להנהלת הקיבוץ בבקשה להיכנס לתהליך לגיבוש מדיניות
ואסטרטגיות לקליטה .יש לקבוע יעדים ומטרות ולקבל את הסכמת החברים על כך.
על מנת שנשמור על אופי של קהילה צעירה ולא מזדקנת ,שנוכל לשמור על עתודות
מנהיגות וניהול עתידיות והעיקר שנוכל לשמור על תחושת הביטחון העצמי והגאווה
ב"מה שיש לנו בקיבוץ שלנו" – יש לשמור על רצף של קליטה לקיבוץ שיביא למספר של
כ 100 -חברי קיבוץ בכל עשור עלינו להחליט כיצד אנחנו מחדשים את נושא הקליטה
לקיבוץ חצרים.
התהליך צריך לכלול שלושה שלבים :גיבוש אסטרטגיה ,מדיניות ונהלים ,גיבוש
קריטריונים ,ליווי ועדת קליטה +הנהלת הקיבוץ .מדובר על התקופה של הקמת מערך
הקליטה והליווי שלה ועל תקופת הקליטה עצמה.
בישיבה עלו התחושות של איך אנחנו יכולים לקלוט באווירה של הקיבוץ היום" ,כושר
הנשיאה" ,ההתפרנסות שלנו כקיבוץ .בתחום החינוך ,הצורך לפעול לכך שיהיו לנו
שכבות גיל של לפחות  21ילדים ,בחינת איכות החיים ועוד .דבר מרכזי שעלה אצל כל
הדוברים הינו :איך אנחנו משדרים אווירה אחרת ,גם בתקופות בהם ישנם בקיעים
בינינו .כמו כן העובדה כי חצרים הינו הקיבוץ השיתופי האחרון במועצה האזורית שלנו
והיתרונות או החסרונות העשויים לצמוח מכך .בנוסף עלו שאלות בנוגע למה צריך
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הנקלט להביא עימו :דמי זכות לקבלה לקיבוץ ,השלמת הגרעון האקטוארי בפנסיה,
לימודים אקדמאיים ,יתרון למי שלמד טרם הקבלה לקיבוץ.
כסיכום לישיבה הוחלט על הקמת צוות משותף להנהלה ,להנהלת האשכול ולועדת
קליטה שיכין מדיניות חזרה לקליטה ויציג להנהלת הקיבוץ את הצעתו .צוות זה יקום
באחריות חוה.
 .4יציאת לימור שגב לחופשת לידה .לימור יצאה לחל"ד החל מהשבוע ואינה חוזרת
לתפקידה מסיבות אישיות שונות .עלו שמות להחלפתה אך עדיין אין התקדמות בנושא.
בתקופה הנ"ל מרכזי הועדות הפעילות באשכול הרווחה יתנו מענה בתחומם ובנוסף
בתיה דרורי תיקח על עצמה להיות אוזן ולחלוק בעיות עם מנהלי הועדות ,אך הפנייה
של החברים היא למרכזי הועדות בלבד.
 .5עדכון בנושא מציאת מנהל מש"א .לאחר סבב של בדיקת מועמדים ,מסתמן כיוון
לממלאת התפקיד.
 .6ואנדליזם ותופעות לא רצויות בחצר הקיבוץ .פאול דיווח על מקרה של חיתוך צמיג
אופניים של חבר וכן על המשך התעלמות מהחלטת הקיבוץ בגין חניית כלי רכב שלא על
מדשאות הקיבוץ( .מצ"ב תמונות)
 .7פגישה עם מתכנני תיירות .פאול דיווח על פגישות שמטרתם תכנון פרוגראמטי של
נושא התיירות בחצרים .נתקבל מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל מימון עבור  00שעות
תכנון הפרוגרמה הנ"ל.לאחר החלטה על מתכנן נכנס צוות היגוי לנושא שיעבוד מולו.
 .8פגישות עם עמותות /חברות שעוסקות בפעילויות לילדים בסיכון .פאול דיווח להנהלה
על התקדמות בנושא הפרוייקט החברתי ,הבחירה של חברי הקיבוץ להקמת בית
לילדים בסיכון .בין השאר נקבעו פגישות עם עמותות כגון :קרן סקטא רש"י ,בית
אקשטיין ועוד.
 .9ערעור על החלטת המועצה בנושא פתיחת שבט חצרים לילדי ב"ש הלומדים בביה"ס
נווה במדבר .התקבלו חתימות בכמות הדרושה 1/3(.מחברי הקיבוץ) על אף שהחתימות
הגיעו על ניירות שונים ובהם הגדרת הנושא שונה במעט ממה שהוגדר החליטה ,ההנהלה
לקבל את הבקשה והנושא יועלה לדיון באסיפה הקרובה 12.7.10 ,ובקלפי.

רשמה :מיכל ברנשטיין ,אישר :משה פאול.

לידיעת הציבור,
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גם בסוף שבוע זה חנה רכבו של רותם רז על הדשא מול בתי בצעירים.
אנו מוקיעים התנהגות מזלזלת זו.
בעתיד בדעתנו לגרור רכבים שלא יחנו במקומות החניה המסומנים לכך על הכבישים
המקיפים את הקיבוץ ובמגרשי החניה.
הכניסה לאזורי המגורים והנסיעה בשבילי המשק מותרת אך ורק לצורך פריקה והעמסה
והחניה אסורה.
החברים נקראים להקפיד בעצמם ובאורחיהם על קיום נהלי החיים בביתנו.
לא תהייה התראה נוספת בעניין זה.
פאול
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