קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1339
17.7.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.13/07/15 :
יו"ר השיחה :גיורא אתר .צילום והגברה :יואל שטיין.
נכחו באסיפה 15 :חברים .
שידורים :השיחה משודרת בשידור חי בערוץ הפנימי.
נושאי השיחה:
 .1אישור המאזן המאוחד לשנת  – 2014בהשתתפות רו"ח אליאב יוסף.
 .2התקשרות עם מכינת דרך ארץ להקמת שלוחת המכינה ביד מרדכי – בהשתתפות יונתן
קישינובסקי מנהל המכינה.
החלטות:
הנושאים יובאו לאישור החברים בקלפי.

לתשומת לב החברים :מועד ההצבעה המתוכננת בנושאים שעל הפרק נדחה בשל
אילוצי לוחות זמנים ומועד חדש יפורסם בהמשך .טרם ההצבעה יועברו כלל החומרים
לעיון בשנית.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת הנהלת קהילה 13.7.2015
נוכחים :גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,שאולי סנקר,דרור קפלון.
סדר יום
 .1עדכונים
א .שכונת צעירים -צוות דיור דן בבקשתו של עומרי פרי בשם ועדת בנים להגדיר שכונת
צעירים ולנסות לאכלסה בבנים חוזרים וצעירים אחרים שרוצים להתגורר בקיבוץ .בסיכומו
של הדיון הוחלט להיענות לבקשה בחיוב .שכונת הפסל סומנה כשכונה המועדפת לאכלוס
בצעירים ובעדיפות לבני קיבוץ .כל דירה שתתפנה תימסר על כך הודעה מבעוד מועד לוועדת
בנים וזו תבדוק האם יש מועמדים פוטנציאלים לאכלוסה מבין בני הקיבוץ .לבנים תינתן
ז כות סירוב ראשונה לשכור את הדירה בכפוף לכך שהדירה לא תישאר פנויה מעבר לשבוע
ימים .במידה ולא ימצאו בנים שיבקשו לעבור לדירה יעשה מאמץ לאכלסה באוכלוסייה של
צעירים שאינם בני קיבוץ כולל סטודנטים מספיר .יש לשאוף לאכלס את השכונות
באוכלוסייה הומוגנית עד כמה שנית ,בכפוף לשטחן של הדירות כמובן.
ב .נוהל סיעוד  -הצוות סיים את עבודתו וכרגע ממתין לסיום הכנת מודל הסימולציה
האקטוארית .משעה שהעבודה תוצג בפני הצוות ויתבצעו בה התיקונים וההתאמות הנדרשות
יוכל הצוות להציג את הצעתו בפני המזכירות והנהלת הקהילה ולאחר מכן להביאה בפני
הציבור לדיון והצבעה.
 .2סיכום מכרז ריכוז תחום בריאות ורווחה  -בצוות המכרז השתתפו אלון דגן – מרכז ,דרור קפלון
 מנהל קהילה ,חנה שני צוות מש"א ,סיוון ורניק ,אורלי סיגלמן -מזכירות ,חגית מורדיש ועמיוולקוביץ .התקיימה בחינה מעמיקה של שתי מועמדות לתפקיד .לאחר דיונים בהנהלת הקהילה
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סוכם כי ניצה רינת תמשיך לנהל את התחום לשנה נוספת .מתום שנה תבחן עם ניצה האפשרות
להאריך את הקדנציה לשנה נוספת או לחלופין לצאת למכרז חדש .תודה לצוות האיתור על
שיתוף הפעולה ,למועמדות על הנכונות למלא את התפקיד המורכב והרגיש ,ולניצה בהצלחה
להמשך.
 .3סיכום הדיון בנושא הספרייה  -בהשתתפות שולה ארצי .שולה הציגה את חזונה באשר לקיומה
של סיפרה חיה ותוססת בקיבוץ יד מרדכי .בעקבות הצגת הדברים נשאלו שאלות הבהרה לגבי
מספר המשתמשים ,איכות המבנה ,ההשקעות הנדרשות להכשירו וכדומה .בהמשך התקיים דיון
שבסיכומו התקבלה ההחלטה הבאה :כפי שפורט בהרחבה בדוח הישיבה הקודמת מרבית חברי
הנהלת הקהילה סבורים כי המשך קיום הספרייה במתכונתה הנוכחית בעייתי .מאחר ומספר
המשתמשים קטן ביותר ,וקיימות חלופות סבירות לספריה המקומית ,ממליצה ההנהלה בפני
הקיבוץ ,עם הרבה צער וכאב לב ,לסגור את הפעילות .מאחר ומדובר במוסד תרבותי בעל ערך
היסטורי שלחלק מהחברים הוא יקר ומשמעותי אף כיום ,פונה הנהלת הקהילה למזכירות לקיים
דיון ציבורי פתוח בנושא ולהביא את מסקנותיו להכרעת הציבור בקלפי במידה ויידרש.
 .4תחילת הדיון על בחינת המיסוי ואיזונים חדשים עם קליטת החברים החדשים  -בהמשך לתוכנית
העבודה שהציגה הנהלת הקהילה בתחילת השנה ובעקבות הנחיית המזכירות וברכת הדרך
שניתנה לה ,פתחה ההנהלה בסדרת דיונים במטרה להציג בפני המזכירות הצעה אופרטיבית
לטיפול במיסוי ובמערכת איזונים חדשה בקהילה .בפתח הדיון הוצג הרציונל כי על מנת ליצור
חברה בריאה ומשגשגת ביד מרדכי יש לעשות כל מאמץ להביא את כלל החברים לסטאטוס אחד,
מצב שיצור זהות אינטרסים והרגשת שותפות ושייכות לכלל החברים  -ותיקים וחדשים כאחד .זו
כיום המלצה גורפת של התנועה וכל גוף מקצועי אחר שעוסק בצמיחה דמוגרפית בקיבוצים ,זאת
לאור הניסיון הרע שנצבר בקיבוצים רבים שמאילוצים כאלו ואחרים קלטו תושבים בכמה
סטטוסים (הרחבות ,חברים בעצמאות כלכלית וכדומה) .בהמשך הוצגו ההנחות שעל בסיסם יש
לגבש את ההצעה.
א.
ב.
ג.

ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

בשנה הקרובה יצטרפו  26משפחות חדשות כחברים חדשים .במהלך חמש השנים הבאות
יצטרפו  40משפחות נוספות.
המס הפרוגרסיבי (מס איזון) שנקבע למשפחות אלו עומד על  ₪ 200-300למשפחה בהשוואה
למיסוי של עד  ₪ 4,000למשפחה של החברים הוותיקים.
קיימת ציפייה אצל החברים הוותיקים להפחתת המיסוי הפרוגרסיבי וקביעתו ברמה של
החברים החדשים .בהקשר זה יש לציין כי השימוש שנעשה במס הפרוגרסיבי כיום איננו
תואם את ההחלטות כפי שנוסחו בחוברת השינוי .כמו כן נכתב בחוברת כי המס הפרוגרסיבי
יופחת במהלך השנים על בסיס יכולותיה הכלכליות של הקהילה .בסעיף  5.6.4.6.5עמ' 15
לחוברת נכתב במפורש – "התקציב הפרוגרסיבי ייבחן כל שנה במטרה להפחית את שיעור
המס".
ע"פ ההחלטות הקימות יש השתתפות מלאה של הקהילה בחינוך הבלתי פורמאלי מא' עד ו'
(כיום בעלות של  ₪ 650לחודש לילד) .קליטת החברים החדשים ללא שינוי ההחלטה בנושא
זה תגדיל את הוצאות הקהילה בסעיף זה בכ ₪ 500,000-לשנה( .ע"פ הערכה של פז תהיה
תוספת של כ 90-ילדים עם השלמת קליטת החברים החדשים בשכונת הנחל) .קשה לראות
איך ממנים מערכת חינוך ב"פ בעלות כזו ,בהינתן כי עיקר מימונה יהיה מהמס הפרוגרסיבי
של החברים הוותיקים להם אין כבר ילדים בגילאים אלו.
השפעת תהליך השיוך  -השלמת תהליך שיוך הדירות יגרור א .ירידה בהכנסת ענף השכרת
הדירות (כ 40-דירות יורשים ובני זוג) .ב .עליה בתשלום המס הקהילה .ג .הפחתה בעלויות
אחזקת דירות וביטוח רכוש .השפעה נטו תהיה ירידה של כ ₪ 500,000-בהכנסות הקהילה.
המשך הקצאת מקורות המשק למימון פרויקטים קהילתיים בעתיד כפי שאושר לאחרונה
בקלפי על סך כ ₪ 800,000-לשנה.
פרויקטים עתידיים שיש להיערך לקראתם .בריכה ,ביוב....
צפי לעליה ברווחיות ענפי הקהילה – בית בריאות ,מפעלי מזון.
הקטנת ההשתתפות במימון סיעוד החברים עם תחילת משיכות מקרן הסיעוד.
הסדר הפחתת הנחות שכר דירה לבנים.
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לאחר הצגת רש ימת ההנחות עליהם יש לבסס את בניית התוכנית התקיים סבב ראשון של שיח במהלכו
נאמר בין היתר כי כל תכנית שתוצג צריכה לשמר את ערכי הליבה של יד מרדכי .הודגש שוב כי השימוש
במיסים כיום לא תואם את שנקבע בחוברת השינוי ושיש לטפל בסוגיה זו.
דרורי ושאולי הסבירו כי על מנת להביא את כלל החברים לסטטוס אחד בכוונתנו להוביל מהלך של
שיוך הון תוך הגדרת זכויות העבר של החברים הוותיקים וקביעת הכללים לאחר יישור הקו לכניסת
החברים החדשים כשותפים מלאים בנכסים לעתיד .בתגובה לכך נאמר כי יש לקבוע תעריף כניסה ולגבש
הסדר תשלום במידה ורוצים לצרף את החברים החדשים כשותפים בנכסי הקיבוץ.
כפי שנאמר הדיון רק בראשיתו ואנו מקווים כי נוכל לגבש את המלצת הנהלת הקהילה בעניין זה ולהציגה
בפני המזכירות והציבור לקראת הכנת תקציב .2016
סיכם דרורי
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא חובות חברים
לחברים שלום,
בהמשך לעדכון בדף המזכירות בנושא העברת הכספים לחברים הזכאים בתחילת שבוע הבא יועברו
הכספים לחברים בתקציב האישי (סכום של כ  2.5מיליון  ₪שיועבר לכ 100 -חברים) .הסכומים יופיעו בדף
התקציב האישי עם הערה המפרטת את מהות התשלום ומתבססים על המכתבים האישים שנשלחו
לחברים .אנו ממשיכים ללוות את התהליך עד לסיומו.
שאולי סנקר בשם צוות חובות חברים
_ ________________________________________________________________________

שיוך דירות
בהמשך להתקדמות תהליך השיוך אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם לכמה נושאים:
אישור הותק – בהמשך להחלטת הקלפי בנושא ספירת הותק מועברים בימים אלו מכתבים לחברים עם
נתוני הותק האישים שלהם .ספירת הותק מתבססת על העקרונות שאושרו על ידי החברים בקלפי .חברים
שיש להם השגות על נתוני הותק מתבקשים לפנות לשלוית קראוס .המועד האחרון להתייחסות הוא עד ה
( 30.7במכתב שחולק נכתב  .)20.7אנו מבקשים מהחברים לעמוד בלוחות הזמנים ומדגישים שחבר שלא
יגיש ערעורו בכתב עד לתאריך זה יראו בו כמי שאישר את הותק.
צווי ירושה  /קיום צוואה – יורשיו של כל חבר (כולל חבר שהלך לעולמו ובן זוגו בחיים) שהלך לעולמו
מחויבים להציג צו ירושה  /צו קיום צוואה במסגרת תהליך השיוך .ללא צו ירושה זה לא ניתן יהיה לעמוד
בקשר עם יורשי החבר והקיבוץ יקבל החלטות עבור אותו בית אב .תהליך זה נמשך זמן רב ואף שחלק
גדול מן החברים  /יורשים טיפלו בנושא והעבירו את צווי הירושה עדין ישנם חברים שלא טיפלו בנושא
כלל .לצערנו היורשים מן החוץ הגישו כולם את צווי הירושה ודווקא בקרב החברים לא הסתיים התהליך.
התבצעו שיחות אישיות עם חברים במהלך שלושת החודשים האחרונים בנוסף למכתבים אישים שנשלחו
לכל חבר .אנו מבקשים להודיע לשאולי היכן עומד הטיפול בנושא עד לסוף חודש יולי .אנו מבקשים
להבהיר כי זוהי הודעה אחרונה בנושא ומי שלא יגיש מסמכים אלו לא יוכל להיות חלק מכל דו שיח עם
היורשים .נא טפלו בנושא בהקדם!
צוות העבודה ממשיך לעקוב אחר יישום תוכנית העבודה כפי שפורסמה בדף המזכירות ועוסק בדיונים
פעמים בשבוע בנושאים הרלוונטיים.
שאולי בשם צוות העבודה לשיוך
_ ________________________________________________________________________
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עדכון על הליך בחירת מנהל מש"א
הצוות כולל את החברים :אלון דגן מרכז ,ניצן ישראלי ,רעיה פסי ,מיכל ארדנינג ,שפרה שכטר ,משה הררי,
דרור קפלון (חסר) ,שאולי סנקר.
צוות הבחירה נפגש לראשונה השבוע ודן במיסוד תהליך הבחירה וכן בהגדרות התפקיד המעודכנות.
התפתח דיון בצוות על הגדרות תפקיד קיימות והיכולת לממשן בפועל .סוכם לבחון את הגדרות התפקיד
מחדש והבאתן לדיון במזכירות לאחר גיבוש המלצת הצוות.
רשם אלון דגן
_ ________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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