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דף מזכירות מס' 2121
412123

דו"ח מישיבת המזכירות והנהלת קהילה מתאריך /331131/
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,יהודית מידן ,רונן לבנה ,גיל דגני ,מוסא בר סמך ,אלון דגן ,אורלי סיגלמן,
שי ציון ,איתן ציון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1הצגת תקציב הקהילה ודיון לגבי מס מוניציפאלי ,מס קהילה והשקעות קהילה לשנת .1312
נושא א' :הצגת תקציב הקהילה ודיון לגבי מס מוניציפאלי ,מס קהילה והשקעות קהילה לשנת .1312
א .רקע
בחודשים האחרונים דנה הנהלת הקהילה בתקציב הקהילה לשנת  .1312בדיונים הראשונים עסקה
הנהלת הקהילה בסעיפים השונים הקשורים לתקציב ולאחר מכן בגיבוש התקציב כולו .בדיונים
שותפו מנהלי ענפים ובעלי תפקידים ואגב כך התבצעה סקירה על חלק מן הענפים השונים .עיקרי
הדיונים פורסמו לחברים בדפי המזכירות .מתוך הכרה בחשיבות תקציב הקהילה להתנהלות הקיבוץ
הוצג התקציב למזכירות תוך הצגת השינויים המהותיים לתקציב  1312במטרה לקבל החלטה משותפת
בנושאים אלו.
ב .דיון והחלטה
 .1שינויים במס הקהילה והמס המוניציפאלי
המס המו ניציפאלי הוא מס המשולם על ידי החברים והתושבים בקיבוץ (גובה המס בשנת /12 - 131/
 .)₪המס משמש לשירותים המוניציפליים השונים בהם :נוי ,ספריה ,בטחון ,חצר ,תברואה וביוב,
בריכת השחייה ,תרבות ופנאי וניהול מוניציפאלי .בשנים האחרונות נמצא המס המוניציפאלי בגירעון
המכ וסה על ידי המסים האחרים .בפועל ,נוצר מצב שבו שירותים הניתנים לתושבים מסובסדים בכל
שנה על ידי החברים.
על מנת לאזן את המס המוניציפאלי או לכל הפחות להקטין את הוצאותיו יש להעלות את גובה המס.
ברור כי על מנת שלא תיווצר הכבדה נוספת על החברים יש להקטין את מס הקהילה בהתאם ובכך
בפועל לא תיווצר גביית יתר מהחברים והסכום הכולל של המס המוניציפאלי ומס הקהילה לחבר
יישאר זהה (מס הקהילה משולם רק על ידי חברים) .על מנת לאזן את המס המוניציפאלי יש להעלות
את המס בכ.₪ 152 -
הועלו  1הצעות להעלאת המס המוניציפאלי והורדת מס הקהילה בסכום זהה:
גידול ההכנסות
לקהילה

מס
קהילה

מס
מוניציפלי

המצב כיום

508

324

אפשרות א'

432

400

149,568

אפשרות ב'

354

478

303,072

ההבדל בין שתי האפשרויות המוצגות בטלה הוא בפרק הזמן בו תבוצע העלאה .אפשרות א' מתייחסת
לה עלאה מדורגת במשך שנתיים ואפשרות ב' מייצגת העלאה בשנה אחת .מס הקהילה ירד בהתאמה
בהתאם לאפשרות שתיבחר  .במהלך הדיון הייתה הסכמה על הצורך להעלות את המס המוניציפאלי.
השיקולים לדירוג העלאה נובעים מרצון הקיבוץ להתייחס בהוגנות כלפי התושבים שהם חלק ממרקם
החיים בקיבוץ.
החלטה:
המזכירות מאשרת את העלאת המס המוניציפאלי בצורה הדרגתית בסכום כולל של  ₪ 152ולהוריד
את מס הקהילה בהתאם .שיעור המיסים לשנת  – 1312מס מוניציפאלי  ,₪ 233מס הקהילה .₪ 2/1
 .1תוכנית ההשקעות של הקהילה – דיון בעיקרי ההשקעות
א .רקע
במסגרת שדרוג התשתיות בקיבוץ (מדרכות ,מים ,תאורה) אנו נדרשים להשקיע בשיקום הנוי ותאורת
הרחוב .בפני המזכירות הובאו  /אפשרויות השקעה לאחר דיון בהנהלת הקהילה במטרה להחליט על
סדר עדיפות כמפורט מטה:

השקעה נדרשת
כוללת בשנים
הקרובות
עמודי
תאורה

חלופה א'
לשנת 1312

חלופה ג' לשנת
1312

חלופה ב'
לשנת 1312

600,000

180,000

250,000

300,000

שיקום גינון

1,050,000

350,000

350,000

300,000

כיכר כניסה

70,000

70,000

-

-

1,720,000

600,000

600,000

600,000

דיון החלטה:
בישיבה הודגשה על ידי החברים חשיבות שיקום תאורת הרחוב .החברים ציינו כי המצב בו חלק
מהקיבוץ חשוך כמעט לחלוטין אינו בטוח ויש לתת לו עדיפות.
החלטה:
הוחלט לבחור בחלופה ג' ולהקצות סכום של  ₪ /33,333לתאורת הרחוב ₪ /33,333 ,לשיקום הגינון.
כיכר הכניסה תידחה לדיון בהשקעות לשנת .1315
תקציב הקהילה לשנת  1312אושר בהנהלה כלכלית ובמזכירות .התקציב יועבר לחברים ביחד עם דף
הסבר כללי בשבוע הקרוב .לאחר אישור תקציב המשק בהנהלה כלכלית יובאו שני התקציבים לשיחת
קיבוץ ולאישור החברים בקלפי.

