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דו"ח מישיבת הנהלת הקהילה מיום .1115511/52
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .5ערעור על ההחלטה בנוגע לעדכון שכר הדירה לבני הקיבוץ
 .1השקעות קהילה לשנת  – 1/52הרחבת המרכול וחדר הישיבות החדש
נושא א' :ערעור על ההחלטה בנוגע לעדכון שכר הדירה לבני הקיבוץ
השתתפו בדיון :אופיר לבנה ,אבישי לבנה ,ג'יסלה ניב ,תובל הלפרין ,לירז ארדנינג.
רקע:
לפני כשנתיים התקבלה החלטה להכיל את הממ"ד בתוך שכר הדירה .מאז התקיים דיון עם הבנים על
ידי ועדת דיור והנהלת הקהילה על מנת להגיע להסכמות לגבי גובה העלייה .במסגרת הדין נבחנו כלל
ההיבטים של השכרת הדירה בקיבוץ ואף נערכו השוואות לקיבוצים אחרים .בחודשיים האחרונים
התקבלה החלטה בהנהלת הקהילה לגבי שכ"ד ואף פורסמה בדף המזכירות .הבנים ערערו על ההחלטה
וביקשו להופיע בפני הנהלת הקהילה .בנוסף ביקש אופיר לבנה לערער על ההחלטה לסיים את
ההנחות לבני הקיבוץ לאחר גיל .21
עיקרי הדיון
הבנים שיתפו את חברי ההנהלה בתחושותיהם לגבי מיקומם ועתידם של הבנים ביד מרדכי .הבנים
ציינו כי אין מי שעוקב ,דואג ומקשיב לבנים המתגוררים בקיבוץ .ישנה תחושה בקרב חלק מהבנים
שמצד אחר הקיבוץ מצהיר על כוונתו לתת עדיפות לבנים ולשלב אותם בנעשה אך מצד שני לא
מתבצעים מספיק מאמצים לשתף את הבנים בעשייה ובתהליכי קבלת ההחלטות ולעשות מאמצים
ליי צר להם מסלולי קבלה לחברות מעבר למסלול הבניה .נציגי הבנים ביקשו להבהיר כי הם אוהבים
את הקיבוץ ורואים בו בית ועל אף הדברים הנאמרים הם נכונים לעשות ולתרום עבור המקום בו
גדלו.
בנושא שכ"ד ציינו הבנים כי לתחושתם הדיאלוג שהיה עם הקיבוץ בנושא לא הגיע למיצוי ובסופו של
דבר ההחלטה התקבלה ללא הסכמה מלאה .הבנים ציינו כי עליות המחירים המוצגות בשכ"ד הדירה
אינן כוללות עליות מחירים נוספות שהיו בשנים האחרונות כגון :ביטוח מזגנים ,פרגולה ,חינוך ומס
מוניציפאלי .סכום עליות המחירים נאמד בכמה מאות שקלים (על פי גודל המשפחה ,הדירה והמבנה)
והוא אינו שולי בהוצאות המשפחתיות אלא תוספת משמעותית שמקשה על יכולת המשפחות לעמוד
בתשלומים .בנוסף ,מצב הדירות לתחושתם אינו הולך ומשתפר בעוד שהמחיר עולה.
הבנים ביקשו מחברי הנהלת קהילה להקשיב לקולות שעולים מבני הקיבוץ ולחשוב על נושא הבנים
והתקשורת עמם ולא רק בנושא שכ"ד .הבנים ציינו כי לתחושתם יש לעשות מאמץ למנוע עזיבה של
בנים ולהשאיר אותם ביד מרדכי ולשם כך נדרשת עזרת מוסדות הקיבוץ והחברים.
אופיר לבנה ביקש להוסיף כי ההנחה הניתנת לבנים אינה עניין כלכלי בלבד אלא נובעת מתוך הזיקה
של הבנים לקיבוץ ומבטאת את היותו של הקיבוץ בית לבני הקיבוץ בכל גיל .מתוך הדברים האלו
ביקש אופיר לבחון שוב את ההחלטה על הגבלת הגיל להנחה.
בהתייחסותם לדברי הבנים ציינו חברי הנהלת הקהילה את הדברים הבאים:

א.
ב.
ג.
ד.

הבנים חשובים לקיבוץ והם חלק בלתי נפרד ממנו וגם אם יש קשיים בדרך קולם נשמע.
מתוך חשיבות זו התקיים דו שיח ארוך עם הבנים ולא הייתה עליה במחיר במשך שנתיים.
אנו מעוניינים לראות את הבנים לא רק כתושבים אלא כחברים בקיבוץ השותפים לתהליכי
קבלת ההחלטות והעשייה בכל התחומים.
ישנו קושי לקיים דו שיח עם הבנים מאחר וישנן שכבות גיל שונות ואין נציגות נבחרת
לבנים .ישנו חשש כי גם הסכמות שמגיעים אליהם עם בנים מסוימים לא יתקבלו על אחרים.
חשוב להבהיר כי על אף הרצון להקל על הבנים שינוי אורחות החיים בקיבוץ מחייב אותנו
לחשוב גם על הפן הכלכלי בצורה אחראית וכי ישנה החלטה עקרונית להתחיל לחייב עבור
הממ"ד ועבור מס מוניציפלי מלא.

החלטה:
א .הנהלת הקהילה מבקשת להודות לבנים על שהגיעו לישיבה ,הציגו את עמדתם ואפשרו דו
שיח פורה.
ב .הנהלת הקהילה מבקשת מהבנים המתגוררים בקיבוץ לבחור בצורה דמוקרטית מנהיגות
שתייצג אותם בכל נושא מול מוסדות הקיבוץ .הדבר יאפשר לבנים להשתלב גם בעשייה מול
ובתוך ועדות והנהלות הקיבוץ בהדרגה.
ג .מתוך הקשבה וחשיבות לדברי הבנים משהה הנהלת הקהילה את החלטתה בעניין שכ"ד
לבנים .עם בחירתה של נציגות לבנים יתקיים דיאלוג נוסף עם הנציגים במטרה להגיע
להסכמות ולבצע יחד את השינוי.
ד .סיום תהליך גיבוש ההסכמות צריך להסתיים לשנת התקציב הקרובה.
ה .באחריות מנהל הקהילה והמזכיר ליצר דו שיח עם הבנים על מכלול הנושאים הקשורים
לבנים ביד מרדכי.
נושא ב' :השקעות קהילה לשנת  – 1/52הרחבת המרכול וחדר הישיבות החדש
רקע:
בתקציב  1/52הוקצה סכום כסף להשלמת חדר הישיבות החדש (הסמוך למועדון) ולהרחבת המרכול
בשטח חדר הישיבות הנוכחי .הנחת העבודה הייתה כי התקדמות בפרויקט הקליטה תביא לגידול
באוכלוסיית הקיבוץ עם מעברן של משפחות החברים החדשים לבתיהם .בנוסף הרחבת המרכול תביא
להגדלת ההיצע ותעזור בתפעול טוב יותר .בפועל התחילה השנה השקעה בחדר הישיבות ונעצרה
במטרה לבחון שוב את המהלך ועיתויו.
דיון והחלטה
א .לאור לוחות הזמנים העדכניים של פרויקט הקליטה ניתן להמתין עם הרחבת המרכול.
ב .יש לבצע בחינת כדאיות כלכלית ולהציג את מודל הפעולה של המרכול במידה ויורחב.
ג .הרחבת המרכול ובניית חדר הישיבות לא יתוקצבו בשנת  1/52וייבחנו שוב לקראת שנת
.1/51
רשם איתן ציון
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