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רופא בקיבוץ – עדכון מהמרפאה
לחברים שלום,
נינה הימלשטיין סיימה לעבוד ביד מרדכי עקב יציאתה לפנסיה.
כמובן שכולנו מאחלים לה הצלחה והרבה בריאות לשנים רבות ,ובקרוב גם נודה לה באירוע
חברתי לכל החברים ,על השנים הרבות בהן טיפלה בנו ושירתה אותנו נאמנה.
בקשר לרופא מחליף:
החברים מתבקשים להתקשר למרפאה ולברר איתי את שעות הקבלה של הרופא המחליף .אנו עושים
מאמצים רבים כדי להסדיר רופא/ה קבוע/ה לקיבוץ ,אך עד אז שעות קבלת הרופא ישתנו בהתאם ללוח
הזמנים של הרופא המחליף.
בריאות לכולם,
דבורה גורביץ
__________________________________________________________________________

תשלומי ארנונה
כידוע מעמדנו כיישוב ב"עוטף עזה" מקנה לנו הנחות במיסים שונים.
בין היתר ניתנה בשנתיים האחרונות הנחה בשיעור  50%על תשלומי הארנונה )מבני מגורים ומבנים
עסקיים(.
עם הכניסה לשנת  2010הוסרו שרירותית חלק מההטבות על ידי האוצר ובעקבות זאת נפתחה פעילות
ציבורית נגד המהלך.
בהחלטת ראשי הרשויות הוחלט להמשיך ולהעניק הנחה של  50%לארנונה עד לגמר הבירור מול משרד
האוצר וגורמי החקיקה.
כתוצאה מכך המשכנו לשלם  50%משיעור הארנונה גם במהלך  4החודשים הראשונים של .2010
לאחרונה התקבלה ואושרה ממלכתית החלטה על העמדת שיעור הנחת ארנונה למבני מגורים על 35%
ומבנים עסקיים על  ,30%רטרואקטיבית מתחילת .2010
לאור זאת ,בתקציב הבא ,אנו נאלצים לחייב את האוכלוסייה בהפרש שהצטבר במשך  4חודשים ,ובהמשך
נשלם את הארנונה בהנחה שנקבעה כאמור.
בברכה,
מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________

אליפות שחמט לבתי-ספר יסודיים
נבחרת השחמט של בית ספר חופים ,בהדרכתו של יתיר דגן ,זכתה במקומות הראשון השלישי
בתחרות שחמט אזורית והעפילה לתחרות הארצית .קבוצת "חופים" א' סיימה את התחרות
במקום הראשון ללא הפסד ,קבוצת "חופים" ב' סיימה במקום השלישי.
במשחקים לקחו חלק:
יהלי לוי ,יהלי ציון ,צור הררי ,נבו דגני ,עומר לבנה ,גורן ויטקינד ,שלמה מודולבסקי ,צחי מכלוף ובני
מישנה.
ברכות והמשך הצלחה לשחקנים! ויישר כוח ליתיר דגן על האימון וההדרכה ,ולמשה סוקר שממשיך ללוות
את התחום בהתמדה ובמסירות.
נמסר על ידי
מיכל ארדנינג
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סיום עונת )האין( גשמים 2009-2010
עונת הגשמים מגיעה לסיומה הרשמי והגיעה עת הסיכומים.
והאמת שיש מעט לסכם.
השנה הסתיימה עם מנה זעומה מאוד של משקעים ,סה"כ  276מ"מ .מעיון ברישומי הגשם בשנים שעברו
) 42שנות רישום( רק חמש שנים היו שחונות יותר.
השנה נפתחה דווקא באופן מבטיח יחסית .בספטמבר ,חודש שבו לא יורדים אצלנו גשמים ,ירדה מנה של
 1.5מ"מ .חודשים אוקטובר ונובמבר הגיעו לממוצע הרב שנתי ,אולם ההמשך היה מאכזב מאוד .חודשי
החורף העיקריים לא סיפקו את הסחורה.
שנה זו מצטרפת לרצף של כמעט שבע שנים! שבהן כמות הגשמים שירדה הייתה פחותה משמעותית
מהממוצע הרב שנתי ) 458מ"מ( .לרצף כזה של שנים יבשות יחסית יש משמעות על הצומח ,וכנראה גם על
החי בסביבתנו ,ונצפית התייבשות של שיחים ועצים המתבססים על מי הגשמים .לפי פרסומים שונים
כנראה שיש ירידה משמעותית במפלס מי התהום באזורים שונים ובכלל זה באזורינו.
לשנה שחונה שכזו יש כמובן השפעה גם על משטר ההשקיה בשדה ,ובגן הנוי היא מאריכה את תקופת
ההשקיה ומגדילה את ההוצאה על השימוש במים" .למזלינו" ,עקב בניית הממדי"ם אנו מצמצמים את
ההשקיה באותם אזורים וברוב מדשאות ושיחיות הקיבוץ הופסקה או תופסק ההשקיה ורק לקראת
השיקום נצטרך לחזור ולהשתמש במים באופן רב יותר.
אנו חייבים לנצל ולהשתמש באירוע טראומתי שכזה לחשיבה על אופי השיקום והתנהלות משק המים בגן
הנוי בצורה מושכלת יותר ,המתחשבת בצמצום עתידי של המים לגן ועלייה במחירי המים.
לסיום נקווה לשנים גשומות הרבה יותר ,ורק אוסיף בקשה :מי שעיין במהלך החורף בטבלאות שפרסמנו
)אמיר דבורה ערך אותן .תודה!( שם לב שחסרות מספר לא מבוטל של שנות רישום משנים עברו .אם יש
ברשות מאן-דהוא רישומים של אותן שנים אנא העבירו אותם אלי ונשלים את החסר למען ההיסטוריה
והסקרנות בכלל.
תודה,
מרשם הגשם  -עדו מן
__________________________________________________________________________

מכשירי טלפון לממ"ד – קניה מרוכזת
לחברים שלום!
נפתחה הרשמה לקניית טלפון שולחני של ג'נרל אלקטריק ,דגם  ,165לחיבור בממ"ד.
מדובר בטלפון פשוט ,אך איכותי וזול ,שהומלץ ונבחר על ידי יואל שטיין.
המחיר לחבר בקניה מרוכזת יעמוד על  ₪ 40ליחידה) .מחיר מחירון הינו  ₪ 49ליחידה(.
למעוניינים – צרו עימי קשר במייל  limor_l@yadmor.co.ilאו בטלפון ,052-6646756
בברכה ,לימור לבנה
__________________________________________________________________________

"שלישי כי טוב"  -מועדון החברים
ניפגש ביום ג' ,8.6.10 ,בשעה  ,19.30במועדון לחבר
בתוכנית:
לינדה כשר תספר על שורשי משפחתה ומורשת אבותיה  -בליווי מצגת צילומים ,תמונות ותעודות.
לינדה הצליחה לערוך "ספר משפחה" מיוחד המשחזר את תולדות משפחתה מאות שנים אחורנית.
תבואו ,יהיה מעניין!
וכרגיל ,מובטח גם כיבוד טעים!..
להתראות ,צוות המועדון
2

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
מתוך סיכום פגישת צוות היגוי שיוך וצמיחה מיום 30.5.10
השתתפו בפגישה :ישראל מידן ,הגר וינר ,מרים דרור ,גדי רינת שוקי רייזל ,עמי וולקוביץ ,גלעד בארי,
משה סוקר ,שמעון כורם ,קוצי ויל ,אופיר לבנה.

 .1דמי הצטרפות – דיון שני בנושא
נושא דמי ההצטרפות לקיבוץ הועלה לראשונה לדיון בעת עיצוב מסמך עקרונות הקליטה לקיבוץ
שהתקבל בלפי ביולי  .2009אז נקבע העיקרון כי נקלטים חדשים יחויבו בתשלום דמי הצטרפות לקיבוץ.
א .הרציונאל לתשלום דמי הצטרפות
דמי הצטרפות משקפים את הזכויות הישירות והעקיפות מהן נהנים הנקלטים בהצטרפותם כחברים
לקיבוץ.
מחד ,ברור ומובן כי החברים החדשים ירכשו שירותים חברתיים ומוניציפאליים על ידי המיסים שישלמו,
מאידך  -וכבסיס לעיקרון תשלום דמי ההצטרפות  -הם משתלבים כחברים במערכת קהילתית ענפה
ומושקעת שנבנתה ברבות השנים:
 תשתיות מוניציפאליות וציבוריות מושקעות.
 מתקנים ושירותים ציבוריים מגוונים.
 השתתפות במערכת הערבות ההדדית.
 הצטרפות לנכסי הקהילה/קיבוץ שלא ישויכו לחברים במסגרת תהליך שיוך הדירות והנכסים.
יש להדגיש כי דמי ההצטרפות אינם משקפים ואינם כוללים הצטרפות החברים החדשים להסדרי השיוך
של הנכסים היצרניים .עקרונות ומחיר ההשתתפות של החברים החדשים בשיוך הנכסים היצרניים ייקבעו
בנפרד על ידי החברים הוותיקים במסגרת הסדרי השיוך המתהווים.

ב .לקראת כנס הבנים והמתעניינים בקליטה ליד מרדכי ,שייערך בסוף החודש )שבת26.6.10 ,
באולם הכנסים( ,גיבש צוות ההיגוי את ההמלצה למחיר דמי ההצטרפות לנקלטים החדשים:





צוות ההיגוי השקיע מחשבה רבה בקביעת התעריפים וההנחות למחיר דמי ההצטרפות לקיבוץ.
בדיוניו בנושא שאף הצוות למצוא את העמק השווה ,בין יישום העיקרון של תשלום דמי
ההצטרפות לקיבוץ ,לבין הרצון להקל על הבנים שיצטרפו כחברים לקיבוץ )הנחה לבתי אב שיש
בהם בן/בת קיבוץ( ,ולמאמצי השיווק והגיבוש של הגשמת פרויקט הקליטה הראשון הלכה
למעשה )הנחה לבתי אב שישתלבו בפרויקט שלב א' של הקליטה(.
יש לציין כי גישת ההנחות לתעריף המלא של דמי ההצטרפות מקובלת ברחבי התנועה הקיבוצית,
וכמובן כי כל קיבוץ נוהג לפי ראות עיניו בנושא.
צוות ההיגוי ממליץ כי דמי ההצטרפות ייקבעו על  100אש"ח )מחיר מלא( ,מהם יגזרו ההנחות
הבאות:
מחיר דמי הצטרפות בש"ח
100,000
מחיר מלא לבית אב
50%
הנחה לבתי אב בפרויקט שלב א' של הקליטה
50%
50,000
סה"כ לבית אב שאין בו בן/בת יד מרדכי
50%
הנחה לבית אב שיש בו בן/בת יד מרדכי
50%
סה"כ לבית אב שיש בו בן/בת יד מרדכי

25,000

 .2מס איזון
גיבוש מעמד הנקלטים החדשים ,שנדון בהרחבה בחודשים האחרונים בקיבוץ ,כלל גם התייחסות למיסים
שישלמו החברים החדשים שיקלטו ליישוב.
פרט למס המוניציפאלי ולמס הקהילה ,מיועדים הנקלטים החדשים לשלם גם מס איזון .מטרתו לייצר
איזון חברתי-ערכי בין כלל החברים בקיבוץ המשלמים מס מדורג )חברים וותיקים משלמים מס פרוגרסיבי.
לעומתם ,חברים חדשים ישלמו מס איזון ובנוסף יממנו עלות בניית ביתם החדש בקיבוץ(.
בדומה למס הפרוגרסיבי ישרת מס האיזון את פעילויות הקהילה.
)הערה חוזרת :על פי רציונאל עקרוני ,ששוקף לחברים בחודשים האחרונים בדיונים ופרסומים רבים )דיוני
צוות היגוי ,מזכירות ,שיחת קיבוץ ופאנל ציבורי בנושא( ,ניתן יהיה להחליף בעתיד ,בהחלטת קיבוץ
מסודרת ,את המס הפרוגרסיבי במס איזון ,גם לחברים הוותיקים(.
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המלצה למדרגות מס איזון:
תשלום מס חודשי
לבית אב
₪ 75
₪ 150
₪ 225
₪ 300

הכנסה ברוטו של
בית האב
עד ₪ 15,000
₪ 15,000-20,000
₪ 20,000-25,000
₪ 25,000-30,000

 .3המלצות צוות ההיגוי לדמי ההצטרפות ולמס האיזון ישוקפו לבנים ולמתעניינים בקליטה בכנס הקליטה
המיועד )שבת  ,26.6.10באולם הכנסים( ובהמשך יובאו לאישור מסודר בקיבוץ.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

תגובה ל"חובות חברים" –כפי שפורסם בדף מזכירות מס' 1125
תגובה זאת חורגת מגישתי להתרחק ,נכון לעכשיו ,ממוסדות הקיבוץ .התגובה מובאת מהצורך הפורמאלי
ומשיקולים ארוכי טווח ואינה כוללת צדדים ערכיים ומוסריים.
א" .חובות חברים" נושא מורכב ,רחב ספקטרום ,שהכנסתו לגג אחד אינה במקומה.
ב .סוג ההחלטות שנתקבלו בנושאים הקשורים "לחובות חברים" בין השנים  :2003-2008שנוי במחלוקת
ויתכן שחלקן אינו עומד במבחן החוק ,הצדק ,המוסר ועוד.
ג .לבוא ולהציג פעם אחר פעם בנושא – מבלי לסגור ולהתייחס לצד שני של המשוואה" :חובות הקהילה
לחבריה" .נושא רחב יותר שמשמעותו הכספית כבדה יותר .היא גישה פשטנית ופופוליסטית.
ד .המשך ההתעלמות מכך – שבעבר  -נטענו ,נכתבו והייתה פנייה לשיחות ודיונים על :המסגרת ,ההיקף,
אופן הטיפול וההחלטות .בסוגים שונים של "חובות" .יצירת מצגת שהנושא סגור ויש פה שחור ולבן
ברורים אין ולא הייתה לה בסיס.
בתודה ,אברי ניר
----------------------------------------------------------אברי שלום,
שלוש הערות לתגובתך:
 .1פעולות המזכירות בנושא חובות חברים וקרנות השתלמות נסמכות על החלטות קיבוץ ומזכירות ,ועל
ייעוץ משפטי מקצועי ,מוסמך ובעל ניסיון רב במרחבי התנועה הקיבוצית.
 .2דווקא החלטות הקיבוץ והמזכירות בנושא חובות חברים וקרנות השתלמות מתייחסות בחיוב "לצד
השני של המשוואה" – ולכן זכאויות חברים ,כגון מענק בגין הורים ,מקוזזות מחוב בית האב) .ראה חוברת
שינוי אורחות החיים ,סעיפים  ,5.12.5 ,5.11.3וכן סעיף מס'  2בדו"ח מזכירות מתוך ד.מ .(18.12.09 ,1110
 .3בשני דיונים שהיו לך עם המזכירות ובשיחות נוספות עם נציגים מטעמה ) ,(2009לא הייתה התעלמות
מפנייתך אלא הצגת גישה שונה של טיפול והתייחסות לנושא.
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

לניצה וגדי רינת
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לרגל נישואי אורן עם בח"ל ליעד
לאורן וליעד – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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