קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1377
1.7.2016
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דיון ציבורי – קליטה שלב ב' – חששות ותקוות
בהמשך להחלטת המזכירות ,החברים מוזמנים לדיון פתוח
בנושא המשך תהליך הקליטה .לפגישה מוזמנים כלל חברי
הקיבוץ.
המפגש יתקיים בחדר האוכל ,יום שלישי ,5.7.2016 ,בשעה .20:30
בתוכנית:
כיבוד קל
דיון פתוח בנושא קליטה

מטרת המפגש לקיים דיון משותף לגבי תהליך הקליטה בשלב א' והכנה לשלב ב'
בכלל ההיבטים בדגש על הסוגיות החברתיות.
אנו מזמינים את החברים להגיע ,להקשיב ולהתבטא.

נא שריינו את המועד .הצלחת המפגש תלויה רבות בנוכחות
ובמעורבות החברים.
בברכה,
המזכירות וצוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
_ _________________________________________________________________________
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שיחות קיבוץ בנושא אישור מאזן כספי מאוחד לשנת 2015
תתקיים ביום ד' ,6/7/16 ,בשעה  ,19:00בחדר הישיבות
נושאים לדיון

 .1הצגת המאזן המאוחד לשנת 2015
בשיחה ישתתפו מרקי לוי – יו"ר כלכלי ,רו"ח אליאב יוסף.
השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ה'-ו',
 15/7/2016-7/7/2016בשעות .21:00 / 18:00 / 13:00 / 9:00

אישור המאזן יתבצע בהצבעה בשיחת הקיבוץ עצמה (ולא בקלפי כפי
שנהגנו עד היום).

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
_ ________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת הנהלת קהילה 20.6.2016
נוכחים :גיורא אתר ,מיכל ארדנינג ,שפרה שכטר ,שי ציון  ,ורד בר סמך  ,גיא טיומקין שאולי סנקר ,דרור
קפלון.
סדר יום
 .1ערעור של מספר חבר ים על אישרור ההסדר לתשלום מס מוניציפאלי ע"י בנים המתגוררים אצל
הוריהם דרך קבע  -בנוכחות המשפחות המערערות (משפחת הקל ,משפחת רגב ,חנה ישראלי ,בת
שבע וקנין,בת שבע שוורץ ,גבי קורן,אילן מאירי ,עדנה דגן) ולימור כרכזת ענף השכרת דירות .הדיון
בערעור התקיים באוירה טעונה .המשפחות המערערות טענו כי לקיבוץ אין זכות לחייב את בניהם
במס המוניציפאלי ובכך למנוע מהם את האפשרות לסייע לבניהם בתחילת דרכם .החברים ציינו כי
הלנת הבנים בבית הוריהם נעשה מתוך מצוקה כספית ואם היתה להם ברירה אחרת הם היו מותרים
כמובן על סיטואציה לא נוחה וקשה שכזו .חלק מהדוברים סבר כי נכון לחיוב רק משעה שהבנים
יקימו משפחה .אחרים טענו כי הזכות לשכן את בניהם שמורה ללא תנאי ומגבלה כפי שקורה בעיר
לדוגמא .לאחר שחברי ההנהלה שאלו את המערערים שאלות הבהרה ,קיימה ההנהלה ,ללא נוכחות
המערערים ,דיון חוזר בנושא .הנקודות המרכזיות שעלו בדיון היו:
 הצורך לסייע לבנים ברור מוכר ומובן .לאור זאת הוצע להעלות את הגיל ממנו יש להתחיל לשלם
מס מוניציפאלי מ 21-ל 25-זאת על מנת לאפשר לבנים תקופת התארגנות ראשונה ללא חיוב.
 כל חברי ההנהלה היו מאוחדים סביב התובנה כי לא נכון ומוצדק כי מעבר לתקופת ההתארגנות
הראשונה ,בנים בוגרים העומדים בראשות עצמם שעובדים ומתפרנסים ,יחיו בקיבוץ (שהכללים
הנהוגים בו אינם כמו בעיר השכנה) ללא דרישה לשלם בעבור השירותים המוניציפאלים הניתנים
לכלל האוכלוסיה הבוגרת כמו תרבות ,נוי ,שירותי תברואה ,בריכה ,מערכת גנים וחינוך בלתי
פורמאלי ,ביטחון ועוד.
 בנוסף אותה אוכלוסיה נהנת מהסבסודים של ההורים בנושא הרכב ,רכישה במרכול וארוחות
בחדר האוכל ,שירותים הממומנים ממס הקהילה (אותו אין הבנים נדרשים לשלם כמובן) ולא
מהמס המוניציפאלי.
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כבר היום מספר משפחות מקצות חלק מדירתן לטובת מגורי בניהם ובני משפחותם שעד אתמול
גרו בשכירות בקיבוץ .לאור העובדה כי חברים מרחיבים את דירותיהם וחלקם אף בנו דירות
גדולות במיוחד צפוי להיווצר מצב בו מספר הולך וגדל של בנים כולל משפחתם יתגורו כדירי
משנה בבית הוריהם ולא ישתתפו במימון השירותים המוניציפאלים הניתנים לכלל האוכלוסיה
וממומנים ע"י שאר החברים.
מאחר ועלות השירותים נגזרת מגודל האוכלוסיה ,בהגדרה ,משלמי המס הנוכחים יצטרכו לממן
את אותם דירי משנה .בתקופה בו יש ויכוח ציבורי ער לגבי ההוגנות בחלוקת נטל המיסים ,כולל
הדרישה של חלק מהחברים כולל חלק מהמערערים לעלות את תשלום המס המוניציפאלי,
הדרישה שלא לחייב את הבנים המתגוררים אצל הוריהם ,לא הוגנת ולא סבירה.
הנוהל לחייב את הבנים שהתגוררו בבית הוריהם במס מוניציפאלי יושם בעבר ע"י ההנהלה
הנוכחית וע"י ההנהלות הקודמות.

לאור האמור לעיל החליטה ההנהלה לשנות את ההחלטה בסעיף א' ולהשאיר את שאר הסעיפים כפי
שהיו בהצעה הקודמת .להלן נוסח ההחלטה המעודכן:
א .בנים מעל גיל  25המתגוררים כדרך קבע אצל הוריהם ,יחוייבו במס מוניציפאלי.
ב .החלטה זו לא תחול על בנים בסטטוס של סטודנטים בהיקף לימודים מלא.
ג .לא יגבה תשלום מבנים המתארחים אצל הוריהם לפרקי זמן של פחות משלושה חודשים .בכל
מקרה גם לבנים המתגוררים עם הוריהם לתקופה ארוכה יותר ,התשלום יחל החל מהחודש
הרבעי.
ד .באחריות ההורים לדווח להנה"ח (לשלווית אחראית רישום אוכלוסיה) על סטטוס המגורים של
בניהם( .הדווח מאפשר גם תוספת למכסת המים המוכרים בתעריף הזול וכן קבלת אישור תושב
לצורך קבלת הקלות עוטף עזה במס הכנסה).
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השקעות -התקנת תיקרה אקוסטית בפיטנגו -עלות  .₪ 20,000לאור העקוב באישור תוכנית ההשקעות
והעליה בחיוב השימוש באולם הכנסים לטובת התכנסות מועדון הותיקים שם ,ההנהלה נדרשה לקדם
השקעה בפתרון בעיית האקוסטיקה בפיטנגו .מרבית חברי ההנהלה סברו כי יש לאשר את הבקשה על מנת
לפתור את בעיית האקוסטיקה עליה מתלוננים לא מעט חברים .הוחלט :לאשר את ההשקעה.
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העברת הקומונה למתפרה -בעקבות מעבר התופרות למבנה החוגים ,התפנתה המתפרה .בשעתו נעשה
ניסיון להעביר את הקומונה למתחם זה אך המהלך לא יצא לפועל עקב התנגדות התופרות .לאחר פינוי
המבנה ,תמר פנתה שוב בבקשה לממש את תוכנית המעבר מהעבר .יש לציין כי מצבו של מבנה הקומונה
הנוכחי קשה ,מחציתו סגור ולא ראוי לשימוש וגם החלק שבשימוש מלא טחב וזמנו קצוב .הנהלת
הקהילה החליטה להענות לבקשה ולאשר את העברת הקומונה למתפרה שהתפנתה.
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ערעור מיקי קציר על ההחלטה בנוגע לשימוש בשלטים – .בהשתתפות מיקי .הנהלת הקהילה דנה
בערעורו של מיקי על ההחלטה שפתיחת השערים בין השעות  15:30ועד לשעה  8:30למחרת תעשה רק
באמצעות "הקלון" .מיקי טען כי הבעיה היא מהירות הנסיעה והעובדה שהחבר יצטרך לרדת ולפתוח את
השער לא תפחית את מספר הכניסות לאיזורי המגורים .ההנהלה דנה בערעור ומאחר ולא קבלה את
טענתו של מיקי ,החליטה לדחות את הערעור.
סיכם דרורי
__________________________________________________________________________

סיום עבודת צוות הפרצלציה
צוות סימון מגרשים מסיים את משימותיו ומפסיק פעילותו .מתוך  143בתי-אב הזכאים לשיוך דירותיהם,
שבעה בתי-אב ( )5%לא חתמו על אישור תשריט מגרשם וגם לא על בקשה מנומקת להופיע בפני צוות
בוררות ,לכן הקיבוץ רואה אותם כמי שאישרו את התשריט.
שאולי בשם צוות הפרצלציה
_ _________________________________________________________________________
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תודה לצוות הפרצלציה
בשנתיים האחרונות פעל צוות הפרצלציה במטרה לסיים את תוכנית חלוקת המגרשים ,להציג אותה
לציבור ולאפשר לכל חבר לחתום על כרטיס המגרש הספציפי שלו .ערוץ של של שיוך הדירות הינו ערוץ
חשוב המצריך תשומת לב לפרטים ודו שיח מול החברים .אני מבקש להודות לחברי הצוות שפעלו ועשו
כל מאמץ לקדם את הנושא ,עמי וולקוביץ ואליהו שחם .תודה מיוחדת למשה סוקר שריכז את הצוות
בהתנדבות והשקיע שעות רבות ,בכל שעה ובכל מזג אויר בפגישות עם החברים בשטח ,בשיחה ,בתיקון
התשריטים מול האדריכלים ובהובלת הנושא לכלל סיום .ללא מחויבותו של משה לקידום הנושא והסדר
בעבודתו ספק אם היינו מצליחים להגיע לשלב זה .ישר כוח.
שאולי
בשם צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
_____ _____________________________________________________________________

שבת שלום לכל יד מרדכי!
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