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דו"ח מישיבת הנהלת קהילה 13.7.2015
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,שי ציון ,אלון דגן ,מיכל ארדנינג ,ורד בר סמך ,שפרה שכטר ,גיא טיומקין,
עומרי פרי ,שאולי סנקר ,דרור קפלון.
סדר יום
 .1ברכות לכניסת חברי ההנהלה החדשים ופרידה מהמסיים– הושמעו דברי ברכה לשלושת חברי
ההנהלה החדשים :ורד ,שפרה וגיא ,שנבחרו בקלפי והצטרפו להנהלת הקהילה .על מוטי קשות
הפרדות ולכן לא התאפשר לנו להיפרד ממנו בברכות.
 .2סיכום הדיון על בחינת המיסוי ואיזונים חדשים עם קליטת החברים החדשים  -ישיבת הנהלת
הקהילה הוקדשה כולה להצעה להפחתה מדורגת של המיסוי והקטנת הסבסוד במערכת החינוך
הבלתי פורמאלי וחדר האוכל .הדין נערך לאחר שתי ישיבות קודמות בהן הוצגו העקרונות על
בסיסן גובשה התוכנית וכן תוכנית תקציבית מפורטת המציגה את ההיתכנות הכלכלית של
ההצעה.
ההצעה שהוצגה בפני ההנהלה כללה את המרכיבים הבאים:
א .מס פרוגרסיבי -המס הפרוגרסיבי יופחת במהלך של שלוש שנים במטרה להשוותו עד כמה שניתן
למס האיזון אותו משלמים החברים החדשים .בכל מקרה ,בכל שנה תבחן מחדש יכולתה של
הקהילה להמשיך ביישום המהלך.
ב .תשלומי הורים בחינוך החברתי  -יגובש מתווה תלת שנתי של השתתפות ההורים במימון החינוך
החברתי כאשר בסוף התקופה ההורים יישאו בכ 50% -מעלות החינוך בפועל (עלות החינוך הב"פ
בתלתון עומדת כיום על  ₪ 650לחודש ובמוסד בית על  ₪ 190לחודש).
ג .חדר האוכל -מוצע מתווה תלת שנתי שבסופו הקהילה תמשיך לממן את תפעול המקום במלואו.
במקביל סבסוד החברים על התשלום לארוחות יופחת בהדרגה.
בדיון שהתקיים הועלו שאלות רבות חלקן עקרונית וחלקן מעשיות .מרבית חברי ההנהלה הסכימו עם הטענה
כי מיסוי פרוגרסיבי הוא המיסוי הצודק והראוי מבחינת הצדק החברתי ,אך מנגד סברו שלאור הפער הגדול
בין מיסוי החברים החדשים והותיקים לא יהיה ניתן לקיים לאורך זמן שתי מערכות מיסוי שונות לשני סוגי
אכלוסיה מבלי שהדבר יעורר תסיסה חברתית .מאחר ולא ניתן לשנות ללא הסכמה את ההסכמים עם
החברים החדשים ,המהלך הראלי היחיד שניתן לעשות ,במידה ומקבלים את הנחת העבודה האמורה ,הוא
לצמצם את המיסוי לחברים הותיקים (עקרון עליו התקבלה החלטה בחוברת השינוי) .יוזמי ההצעה הדגישו
כי ההצעה שומרת על ערכי הליבה עליהם החליט הקיבוץ במהלך השינוי ולא פוגעת בהם .אחרים טענו כי
הפחתת המיסוי הפרוגרסיבי הוא מהלך אנטי סוציאלי שפוגע בחברים בעלי ההכנסות הנמוכות .הדיון גלש
גם לאופן חלוקת התקציב ע"פ סוגי המיסוי השונים .הועלתה הצעה לשנות את מבנה התקציב ולחלקו
לשניים כפי שנהוג בקיבוצים רבים :התקציב הראשון יהיה תקציב השותפות – שיכלול את המס הפרוגרסיבי,
מס הקהילה וענפי הקהילה כמקורותיו ומנגד כל השימושים של מיסים אלה .התקציב השני יהיה התקציב
המוניציפאלי במתכונתו הנוכחית .בסיכום הדיון בסוגיה זו הוחלט שכרגע לא יהיה נכון לערוך את השינוי.
הזמן הנכון לבצע שינוי זה יהיה כשמערכות המיסוי הפרוגרסיבי ומס האיזון יהיו דומות.
בסיכומו של הדיון מרבית חברי ההנהלה אימצו את ההצעה שהוצגה בפניהם ואישרו להעבירה להמשך דיון
במזכירות .על כן ,השלב הבא של השיח בהצעה יערך במזכירות במסגרת דיון משותף של שתי ההנהלות.
תוצריו של דיון זה יוצגו וילובנו בציבור ולאחר מכן ,על בסיס ההחלטות שתתקבלנה ,ייושמו בהכנת תקציב
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