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לקראת קלפי

סוף שבוע נוכחי 26-27/10/07

לחברים שלום,
בסוף השבוע הקרוב,26-27/10/07 ,
)שישי ,18.30-20.30 :שבת(11.30-13.30 :

נצביע בקלפי על הסתייגויות החברים למודל השינוי.
לתוצאות ההצבעה יהיו השלכות על גובה המיסוי החודשי
בתוכנית שינוי אורחות החיים.
לפיכך יש חשיבות גדולה להצבעה!!
אנא הגיעו להצביע!!
בברכה
צוות ההיגוי בנושא אורחות חיים והמזכירות.

לקראת הצבעת הקלפי בנושא הסתייגויות חברים לתוכנית שינוי אורחות החיים
לחברים שלום,
 הסתייגויות החברים שיעלו להכרעה בקלפי הקרובה ,26-27/10/07 ,נדונו בצוות ההיגוי ובשיחת
הקיבוץ האחרונה ,בתאריך .21.10.07
 הסכומים המופיעים לצד חלק מההסתייגויות הינם לצורך שיקוף אומדן עלות קבלת ההסתייגות.
הסתייגות שתתקבל בפועל תקבל את ערכה הכספי המדויק רק לאחר אישור מודל השינוי בפועל
ורק לאחר אישור תקציב קהילה .2008
 הסתייגויות שיתקבלו ברוב ,בהצבעת הקלפי המיועדת ,יעמדו כנגד הסעיף הרלוונטי לתוכנית
שינוי אורחות החיים שהוצעה לציבור באוגוסט  ,07ו/או כתוספת לה.
לתמיכה בהסתייגות החבר/ה – סמנו "בעד"
לדחיית הסתייגות החבר/ה – סמנו "נגד"
בברכה ,ועדת קלפי והמזכירות.
1

לקראת ההצבעה בקלפי –
עמדה כללית של צוות ההיגוי בנושא הסתייגויות חברים לתוכנית השינוי
עמדת צוות ההיגוי לכל אחת מהסתייגויות החברים מופיעה בקובץ ריכוז הסתייגות חברים לתוכנית
השינוי )הקובץ פורסם בדואר ובדוא"ל בשבוע שעבר( .צוות ההיגוי מפנה תשומת לב הציבור לכך שלכל
הסתייגות עלות כספית ,שתתבטא בתוספת מס חודשי לחבר ,באם תתקבל ההסתייגות בקלפי .משמעות
קבלתן של כלל הסתייגויות החברים הינה תוספת מס חודשית לחבר בעלות של כ .₪ 530 -קבלתה של
ההסתייגות בנושא מעבר מיידי לתלושי שכר בקהילה ,תגרום לבדה לעלות מס חודשית גבוהה ביותר
לחברים.
על החברים לזכור שהמשמעות העיקרית של ההפרטה היא יצירת עצמאות כלכלית לחברים ויצירת חופש
בחירה בצריכת שירותים .מאידך יש לזכור שלכל שרות יש תג מחיר .התוצאות המובהקות של משוואה זו
הן יצירת יעילות בהוצאות הקהילה וכמובן יצירת יעילות ועצמאות בכלכלת הבית של החברים
והמשפחות.
עבודתו היסודית של צוות ההיגוי התארכה לא מעט בגלל השאיפה להגיש מודל שינוי הגון ,אשר בעיקרו
מבקש ליצור איזון בין הפרטה לבין סבסוד .עמדת הצוות כלפי תוכנית השינוי שהגיש ,לרבות קובץ תיקוני
הצוות ,גורסת כי רמת האיזון וההוגנות בנושאים אלה הושגה .בפועל ,יתבטא הדבר לעניות דעתו של
הצוות ,בשיווי משקל נכון בין העברת עצמאות כלכלית לחברים לבין שמירה על שותפות הוגנת בתחומי
הליבה )בריאות ,סיעוד ,חינוך ותרבות(.
לאור העמדה המבוטאת לעיל ,מבקש הצוות מציבור החברים לשקול היטב הצבעתו והכרעתו בכל
הסתייגות והסתייגות .זכרו כי למרבית ההסתייגויות ערך כספי שיבוטא בפועל בהעלאת גובה המס
בהתאמה.
בברכה,
צוות היגוי אורחות חיים
חברים ובעלי תפקידים :גילי דגני ,עפרה הלפרין ,הגר וינר ,ניצן ישראלי ,ישראל מידן ,יונתן מן ,חביבה
פסי ,שי ציון ,תמיר אבני ,מאירי פרל ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

_______________________________________________________________

אורחות חיים ביד מרדכי – לוח זמנים* מעודכן
 ,28.10.07יום ראשון ,20.30 ,תתקיים שיחת קיבוץ )שניה בנושא הסתייגויות( ,בה יועלו
הסתייגויות חברים לתוכנית השינוי  /תיקוני הצוות ,שהועלו ונדונו יחד עימם בצוות ההיגוי .בשיחה יועלו
ארבע הסתייגויות שלא נדונו בשיחה קודמת:
 .1אברי ניר בנושא רוב דרוש לשינוי תוכנית אורחות החיים .ישתתף בדיון היועץ המשפטי של הקיבוץ,
עו"ד עומר כהן.
 .2מאיר יצחק בשני נושאים :ועד עובדי קהילה  +סיוע הקהילה לחברים בנושאי זכאויות להטבות מדינה.
 .3הסתייגות של אילון פרידמן בנושא אי הכללת חתונות בסעיף "בגין הורים" .אילון דן עם צוות ההיגוי
בהסתייגותו אך בשל אי הבנה היא לא פורסמה בקובץ ריכוז הסתייגויות החברים .לפיכך היא מובאת כעת
לפרסום:
ההסתייגות" :במסגרת הפתרון שהוצע על ידי צוות ההיגוי בנושא "הסדרי בנים בגין הורים ללימודים"
ייכלל גם סעיף "החתונות" ) 10אש"ח לכל בן/בת שמתחתן(.
עמדת צוות ההיגוי :צוות ההיגוי אינו תומך בהצעתו של אילון משני טעמים .הראשון  -משמעות קבלתה
היא העמסה של  25%על המימון החיצוני המתוכנן לסעיף "בגין הורים" בהצעת צוות ההיגוי )ראו מסמך
תיקוני צוות ההיגוי( .השני  -הצוות גורס שסעיף החתונות הוא סעיף צריכה גרידא לעומת סעיף בגין
הורים שהינו בעל משמעות ערכית של תמיכה בעתיד הבנים )לימודים/אחר(.
הסתייגויות חברים לתיקוני צוות ההיגוי שידונו עם הצוות בתאריך  28.10.07אחה"צ ,יעלו אף הן לשיחה
שתיערך בערב.
 ,2-3.11.07סופשבוע ,הכרעה בקלפי )שניה בנושא הסתייגויות( על הסתייגויות החברים שידונו
בשיחת הקיבוץ בשבוע הבא .28.10.07 ,כל הסתייגות תובא כנושא נפרד להכרעה.

_______________________________________________________________

2

 ,7.11.07יום ד' 20.30 ,בערב בחדר האוכל ,הרצאה של עו"ד שלמה כהן – "השינוי בקיבוץ כמפתח
להענקת ביטחון אישי לחבר" .ההרצאה צפויה להיות מעניינת וחשובה .מומלץ להגיע!
שיחת קיבוץ מסכמת– בעד ונגד תכנית שינוי אורחות החיים ואישור הבאת חוברת השינוי ,עם התיקונים
שבוצעו ,להצבעה בקלפי – צפויה להיערך בחודש נובמבר  .07פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.
*ייתכנו שינויים בלוח הזמנים שלעיל.

המשך פגישות אישיות עם חברים
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
 ---------------------------------------------------------------עד כאן בנושא אורחות חיים ------------------

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום ראשון ,28.10.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
נושאים לדיון:
 .1סיום הדיון בהסתייגויות החברים למודל השינוי  /תיקוני הצוות ,שנדונו יחד עימם
בצוות ההיגוי.
פירוט ההסתייגויות מופיע במסמך נפרד שהופץ לחברים בשבוע שעבר בדוא"ל ובדואר,
וכן בדף המזכירות הנוכחי בסעיף "אורחות חיים ביד מרדכי – לוח זמנים מעודכן".
משתתף בדיון :טל ישראלי ,מנחה תוכנית שינוי אורחות החיים.
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
נושא השיחה :הסתייגויות חברים לתוכנית שינוי אורחות החיים.
תאריך השיחה .21/10/07 :יו"ר השיחה :דני שני .צילם ושידר :יואל שטיין .הגברה :משה הקל.
נכחו בשיחה 45 :חברים.
החלטות :הסתייגויות החברים יובאו ,כל אחת בנפרד ,להצבעה והכרעה בקלפי בסוף השבוע הקרוב
.26-27/10/07
__________________________________________________________________________

דיווחים ועדכונים
הודעה ממרפאת השיניים
התורים לרופאי השיניים מאוד עמוסים .אני מבקשת מהחברים לקבוע תורים מראש !!! למעט מקרים של
עזרה ראשונה דחופה -לא נוכל לקבל אנשים עם בקשות להתקבל מהיום למחר ובטח שלא מהיום להיום.
לקביעת תורים עתידיים אפשר להתקשר במשך היום בימים א,ד,ה או להשאיר הודעה במשיבון ,בבקשה
הימנעו מפניות מחוץ למרפאת השיניים.
תודה ,צוות מרפאת השיניים
__________________________________________________________________________
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לקראת חג הקיבוץ!
כמיטב המסורת נחוג את

חג הקיבוץ

,5/11/
בארוחת ערב חגיגית ביום שני 11/07
פרטים בהמשך!..
צוות החג

לסבים המאושרים
יונה ואשר רגב
ולהורים המאושרים
נסיה ורונן לבנה
מזל טוב להולדת הנכדה והבת
שירה
מזל טוב לכל המשפחה!

__________________________________________________________________________

דעה
שלוש הסתייגויות מהצעות שהוצעו לציבור בחוברת השינוי אוגוסט 2007
מאת ישראל מידן
 .1מחיר שירותי כביסה
הנני מציע בשלב הראשון בתהליך הפרטת שירותי הכביסה לחברים לחייב במחיר של  ₪ 2לק"ג כביסה
לעומת ההצעה למחיר של  ₪ 4לק"ג כביסה .לאחר מעל  60שנה של כביסה ללא חיוב  ,המעבר לתשלום
עבור שירותי הכביסה עשוי לצמצם את כמות הכביסה שתגיע למכבסה ולקומונה.ולפיכך יש מקום
למעבר הדרגתי משיטה אחת לשניה ואין סיבה לטעמי להשליך את התינוק עם המים והבגדים גם יחד.
ענף שרות זה עבר בשנים האחרונות תהליך התייעלות ושיפור ע"י מעבר לשימוש בגז במקום סולר ומעבר
לדודי חימום נקודתיים במקום דוד הקיטור שגרר עלויות אנרגיה גבוהות.
ועדיין יש מקום להמשך התייעלות והרחבת השרות לגופים חיצוניים ובכך לאפשר להמשיך בשרות הטוב
במחיר סביר שלא יכביד על החברים במעבר למודל השינוי המוצע.
יש להתחשב באוכלוסייה גדולה מבוגרת שהחלופה לכביסה ביתית אינה מעשית עבורה מאחר וחסרה את
הציוד הנדרש  ,מקום להצבת מכונות כביסה ויבוש והצורך בהסדרת תשתית מים ביוב וחשמל למטרה זו.
להערכתי הקיטון בכמויות הכביסה ותשלום חלקי לפי  ₪ 2לק"ג איננו מחייב מיסוי נוסף כפי שמוצג בדף
עמדה ע"י צוות ההיגוי.כמובן שלאחר שנת ניסיון במידת הצורך יהיה מקום לבצע את ההתאמות
הנדרשות במחיר השרות.
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 .2מחיר ההסעדה בחדר האוכל
הנני מציע לייקר את עלות ההסעדה בחדר האוכל ב 50 % -בלבד לעומת ההצעה לייקור של  100%שזה
אומר עלות ממוצעת של כ ₪ 10 -לארוחת צהרים במקום ייקור ל ₪ 14 -בממוצע.
לדעתי יש חשיבות רבה לשמר את מקומו של חדר האוכל כמקום מפגש בלתי פורמלי של הקהילה.
ייקור דראסטי עשוי לדעתי להוריד את מספר החברים הסועדים במחצית לפחות וכתוצאה מכך לא יושג
האיזון המתוכנן .
להערכתי שינוי של  50 %אחוז בלבד בייקור המזון עשוי לשמור את חלקם של החברים ובני ביתם בסך
ההכנסות בענף המזון.
ענף המזון ביצע מהפך בהורדת התמיכה של הקהילה בתקציבו ועוד ידו נטויה.
קבלת רישיון יצרן למטבח ואספקת ארוחות מוכנות לגופים חיצוניים מאפשר להביא את הענף ליעד
המוצע ע"י צוות ההיגוי ללא צורך בייקור המזון לציבור החברים שבוחרים לפקוד את חדר האוכל
שבקרוב יציין  50שנה לחנוכתו ) (2009ולשמחתנו הוא במיטבו  .בהזדמנות זו ברכות לצוות הענף העושה
מלאכתו במסירות ונאמנות.
 .3ניידות – מחיר חיוב נסיעות פרטיות
הנני מציע לקבוע את מחיר הק"מ לחברים בנסיעות פרטיות לפי מחיר ליטר בנזין מחולק ב 10-שזה אומר
מחיר נייד בהתחשב בעליה במחירי הנפט ,כלומר מחיר שבין  60-80אגורות לק"מ לעומת הצעת צוות
ההיגוי לעלות של  130אגורות לכל ק"מ.
מאחורי העמדה של תשלום נמוך לשימוש ברכב עומדת הראיה בניידות ערך שיש לקחת אותו בחשבון
במיוחד בעובדה שמיקומנו הגיאוגרפי )פריפריה( מחייב תשובות בעובדה שהתחבורה הציבורית לא נותנת
מענה לניידות סבירה .במודל ההתפרנסות החדש נעשה מאמץ לטפל בבעיות קיצון
)בבריאות,חינוך,חיילים,צרכים מיוחדים וכו'( ונמצאו פתרונות טובים לשביעות רצונם של בעלי העניין.
להוציא נושא הרכב שלא נותן תשובה לאוכלוסייה גדולה שידם לא קרובה לצלחת .
ליחיד\חייל המשתכר בשכר נמוך ועשוי להיגרר לעלויות גבוהות בגין שימוש שבעיני סביר ) 1,000ק"מ
לחודש( וכל זאת לעומת מי שמקום עבודתו מעמיד לו רכב לעבודתו ולצרכיו הפרטיים.
הטבת רכב ידועה כהטבה של לפחות  ₪ 2,000לחודש והחייבת במיסוי ,מאחר וכעת ע"פ הנחות במס
הכנסה ליישובי "עוטף עזה" יוצא כי עבור ההטבה לא ישולם כל מס ומאחר והטבה זאת לא רשומה
בברוטו של העובד גם לא ישולם המס הפרוגרסיבי בעבור הכנסה זאת )בעוד במודל המשולב היה מיסוי
פנימי של כ ₪ 250 -לזוג לחודש (.
לכן במצב של פער של הטבה נטו של  ₪ 2,000לעומת עלות של ) ₪ 1,300פער של .(₪ 3,300
אני מתרשם כי ענף הרכב נותן שרות מצוין לחברים והסדרת מחיר ראלי לצרכני הרכב האחרים שהקהילה
מעמידה להם רכב  ,ימנע את הצורך בהגדלת מיסוי החברים בגין המחיר שאני מציע לנסיעות פרטיות של
החברים ברכבי הקהילה.
ישראל מידן
23/10/07

שבת שלום
לכל בית יד מרדכי
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