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נושא ב' :דיון בנושא חברים חדשים שאינם בנים
השתתפו בדיון :דודי ענבר – אחראית תחום צמיחה דמוגרפית ,יאיר גדיש ,יפעת ויוסי אנטמן,
קרולינה יוקטאן ,גלית ניר.
א .רקע
בפרויקט הקליטה נמצאות שמונה משפחות של חברים חדשים שאינם בנים .במסגרת החלטת
עקרונות הקליטה (אושר בקלפי  )9....5ניתנה עדיפות לבני קיבוץ בקליטה .כמו כן ניתנה לבנים הנחה
בדמי ההצטרפות של  ( 9.%הנחה של  59אש"ח) .החלטות אלו הובאו בפני כלל הנקלטים עוד בטרם
הצטרפו לפרויקט והוצגו בכנס בנים ומצטרפים.
בשנת  5.22התקבלה החלטה נוספת במסגרת דיוני צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה שהעניקה לבנים
עדיפות בבחירת מגרש .נושא זה נשאר פתוח בתחילת הפרויקט והובא להחלטה טרם עריכת ההגרלה
לבחירת המגרשים .כבר בדיונים בנושא זה עלתה סוגיית הומוגניות הקבוצה ואף הבנים הדגישו כי
לאחר קבלת החלטה זו לא יינתנו עוד עדיפויות לבנים והוסכם על כולם כי יש לייצר שוויון בעתיד
לבוא .הנקלטים שאינם בנים קיבלו את ההחלטה ואף נמסר להם כי אין כוונה לתת עדיפויות נוספות
לבנים בהמשך.
בפועל ,נותרו הטבות לחברים החדשים שהינם בנים לאחר הקבלה לחברות בספטמבר  – 5.22הנחה
על שכ"ד ,הנחה בתשלום מס מוניציפאלי והנחה בתשלום לתלתון .לאחר הקבלה לחברות אף הועלה
המס המוניציפאלי בהתאם להחלטת הקיבוץ (מס הקהילה ירד בסכום זהה).
הדיון נערך בעקבות המצב שתואר מעלה לבקשתם של החברים החדשים להשוות את התנאים בקרב
קבוצת הנקלטים .נציגי המשפחות הציגו את הנתונים והתחושה שלהם.

א .עיקרי הדיון





כתפיסת עולם ציינו חברי המזכירות כי מרגע הקבלה לחברות יש לייצר שוויון בין כל הנקלטים.
קליטה של חברים מן החוץ היא מורכבת יותר ועלינו לתת לחברים החדשים תחושת שוויון ובית.
בימים אלו מתקיים דיון בנושא שכ"ד ומס מוניציפאלי עבור הבנים כולם .דיון זה מתארך כבר
שנים ואנו במגמה לסיימו בחודשים הקרובים.
יש להפיק את הלקחים בהיבט זה ולהפנימם בדיונים על שלב ב' של פרויקט הקליטה.

ב .החלטה
א .על מנת לייצר אחידות ושיווין בקרב החברים החדשים החליטה המזכירות להשוות את התנאים
של הקבוצה כולה ולהשוות את התשלומים של החברים החדשים שאינם בנים לאלו של הבנים.
ב .המזכירות מנחה לסיים את הדיון הכולל בעניין הטבות הניתנות לבנים עד לשנת התקציב הבאה.
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