קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1356
1.1.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

שיחות קיבוץ בנושא פעימה שניה לקליטה בשכונת הנחל
תתקיים ביום ה' ,5/1/15 ,בשעה  ,20:00בפיטנגו בר
נושאים לדיון
 .1הרחבת היקף הקליטה בשכונת הנחל ל  40בתי אב.
השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ד'-ה',
 30/12/2015-7/1/2016בשעות .21:00 / 18:00 / 13:00 / 9:00
הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי  15/1/16וראשון 17/1/16

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.

__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ בנושא שיוך דירות
תאריך השיחה.28/12/15 :
יו"ר השיחה :שאולי סנקר .צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 20 :חברים .
השתתפו בדיון :עו"ד רותם ליכטנשטיין ,יהוא פלג – מועמד לתפקיד יו"ר צוות הבוררות ,עוזי לבנה –
פרויקטור לשיוך דירות.
שידורים :השיחה שודרה ומשודרת בשידור חי בערוץ הפנימי.
נושאי השיחה:
 .1היכרות עם יהוא פלג  -המועמד לתפקיד יו"ר צוות הבוררות בנושאי שיוך דירות.
 .2הצעות החלטה בנושא כללי השכרה ומכירה לאחר יום השיוך.
החלטות:
א .הנושאים יובאו להחלטת קלפי בתאריכים .15-17.1.2016
__________________________________________________________________________
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הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  15/1/16בשעות 11:30-13:30 :ו18:30-20:30 -
וביום ראשון  17/1/16בשעות11:30-13:30 :

נושאים להצבעה:
 .1בחירה בין חלופות  -נהלי השכרה ומכירה לאחר יום השיוך בפועל:






על פי תקנון הקלפי של יד מרדכי :בהצבעות שמשמעותן בחירה באחת מבין מספר
אפשרויות חלופיות יוכל החבר להצביע "בעד" אחת מבין החלופות או להצביע
"נגד" כל החלופות כולן.
פתק הצבעה אשר יחרוג מהוראות הצבעה אלו ,ייפסל.
החלופה שתיבחר היא זו שתזכה למרב קולות המצביעים ובתנאי שקיבלה למעלה
מ 50% -מקולות המצביעים (בעד ונגד).
במקרה בו לא נבחרו חלופות ,אך גם לא נדחו כולן בהצבעת נגד ,יתקיים סיבוב
הצבעה נוסף בהשמטת החלופה שקיבלה מיעוט הקולות.
במקרה בו נדחו החלופות כולן בהצבעת נגד יוותר על כנו המצב הקיים עד קבלת
החלטה חדשה בנושא.
להלן רשימת החלופות אשר הוצגו בשיחת קיבוץ מיום 28.12.2015
(יש לסמן "בעד" אחת החלופות בלבד ,או "נגד" כולן)

חלופה

חלופה א'
הצעה
"פתוחה"

חלופה ב'
הצעה
"סגורה"

תיאור כללי החלופה
א.

מכירה לאחר יום השיוך תתבצע ישירות
בין החבר המוכר לקונה והיא תלויה
בקבלת הקונה לחברות.
השכרה תתבצע על ידי החבר ובאחריותו
והמחיר יקבע בין החבר לבין המשכיר.
מוגבל לזמן הקבוע בהחלטות הקיבוץ.

א.

מכירה לאחר יום השיוך תתבצע במחיר
שוק שיוערך על ידי שמאי ומתוך רשימת
מועמדים שיכין הקיבוץ מראש או קונה
שיתקבל לחברות.
השכרה תתבצע על ידי הקיבוץ בתמורה
לעמלה מוסכמת מתוך שכ"ד לו זכאי
החבר.

ב.

ב.

2

בעד אחת
החלופות
בלבד

נגד
החלופות
כולן

 .2הקיבוץ מאשר את מועמדותו של יהוא פלג לתפקיד יו"ר צוות הבוררות לשיוך דירות
כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .28.12.2015
בעד  /נגד  /נמנע
 .3הקיבוץ מאשר את החלטת המזכירות להרחבת היקף הקליטה בשכונת הנחל לכ 40 -
בתי אב כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .5.1.2015
בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות

כלל החברים מצביעים בהצבעה זו בכל הסעיפים
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 14.12.2015
נכחו בישיבה :אורלי סיגלמן  ,עופר ניר ,רעיה פסי ,גיל דגני ,אלון דגן ,גולן טל ,רונן לבנה ,דרורי קפלון,
שאולי סנקר.
נכחו בישיבה מקרב חברי הנהלת קהילה :מיכל ארדנינג ,שפרה שכטר ,שי ציון ,ורד בר סמך.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מתאריך .30.11.2015
 .2דיון בנושא איחוד סטאטוסים ושינוי איזונים בקהילה.
נושא א' :דיון בנושא איחוד סטאטוסים ושינוי איזונים בקהילה.
הפרוטוקול אושר.
נושא ב' :דיון בנושא איחוד סטאטוס ושינוי איזונים בקהילה.
נכחו בדיון :ניצה רינת – מרכזת תחום בריאות ורווחה ,יוסי אנטמן – מרכז ועדת חינוך ,פז רייזל – רכז
חינוך חברתי.
רקע:
בישיבה קודמת של המזכירות והנהלת הקהילה בנושא סוכם כי יש לשאוף לאיחוד סטאטוסים על אף
מורכבות המהלך .בדיון סוכם על הפחתת המס הפרוגרסיבי כהמשך החלטות הקיבוץ בנושא זה אך מהלך
זה חייב לשמר את ערכי הליבה של הקיבוץ .סוכם כי מנהלי הקהילה יציעו כמה חלופות בפני המזכירות
והנהלת הקהילה ויתקיים דיון לגביהן .העקרונות שהוצגו בפני המזכירות:
א.
ב.
ג.

מערכת החינוך החברתית – מומלץ על גביית תשלום הדרגתי במערכות החינוך הבלתי פורמאלית עד
לכ 50%-מעלות החינוך בפועל .מוצע כי בכל מקרה עלות החינוך הבלתי פורמאלי למשפחה לא תעלה
על  10%מההכנסה נטו של המשפחה (לאחר המיסוי הפרוגרסיבי).
סבסוד ארוחות בחדר האוכל -מוצעת הפחתה הדרגתית בסבסוד המזון בחדר האוכל עד לגובה סבסוד
של  .5%הקהילה תמשיך לממן באופן מלא את אחזקת המבנה.
תרופות כרוניות והוצאות בריאות – מוצע כי החברים יחויבו באופן הדרגתי על הצריכה של תרופות
כרוניות .בכל מקרה לא ישלם החבר מעבר ל ₪ 100-בחודש או  40%מעלות התרופות הנמוך מבינם.
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ד.

כמו כן מוצע כי הוצאות הבריאות לבית אב לא תעלנה על  10%מההכנסה הנטו של המשפחה (לאחר
המס הפרוגרסיבי).
הסדר דירות החיילים  -עקב שינוי תנאי הבסיס שהיו קיימים עם גיבוש ההסדר ,ומעבר מרבית
החברים לדירות מורחבות ,מוצע לבטל הסדר זה המעניק לחיילים דירות ללא תשלום במהלך השירות
הסדיר .עם זאת ,מוצע להמ שיך ולתגמל את החיילים המותרים על השימוש בדירות הקיבוץ בסך 300
 ₪לחודש .

דיון:
עיקרי הדברים שעלו בדיון במזכירות:
א.

ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

ישנה רגישות רבה בשינוי האיזונים ומערכת המיסוי בקהילה .בצד החשיבות הרבה של איחוד
הסאטאטוסים רואה המזכירות צורך בקיום דיון מכבד ומכובד שישמור על אחדות הקהילה .שינויים
מטבעם אינם קלים ועשויים לייצר חששות בקרב החברים ויש לעשות מאמץ לעשותם ברגישות תוך
הקשבה להערות העולות מהחברים.
הקיבוץ החליט על קליטה למעמד "חבר חדש" בשנת  2009בו הוגדרה מערכת המיסוי לחברים אלו .על
פי הגדרה זו ישלמו החברים החדשים מס איזון הנע בין  ₪ 75-300בעוד החברים הוותיקים ימשיכו
לשלם מס פרוגרסיבי .עם כניסתם של החברים החדשים נוצר מצב בו עבור אותה משכורת ישנו פער
של מאות עד אלפי שקלים בין חבר ותיק וחדש .מצב זה יוצר אי נוחות בקרב החברים הוותיקים הגם
שמצב זה היה צפוי ואף שוקף לציבור בעת קבלת ההחלטה.
בהתייחס לעקרונות ההצעה שהובאה הורדת הסבסוד בחינוך הבלתי פורמאלי (כיום עומד על 100%
סבסוד) אולי נדרשת ,אך העיתוי הוא בעייתי מאחר והחברים החדשים עדיין לא נכנסו לבתיהם והדבר
מייצר תחושה של מיסוי עקיף .הועלתה בקשה לבחון את דחיית הורדת הסבסוד בחינוך הבלתי
פורמאלי בשנה .נציגי ועדת החינוך ציינו כי עמדת הועדה היא שנכון יהיה לגבות תשלום כלשהו עבור
החינוך אך ציינו גם את העיתוי כבעייתי ובמיוחד שהמדובר על אמצע שנת לימודים.
במודל על פיו פועל הקיבוץ ישנה רשת בטחון לחינוך העומדת על  20%מהכנסה לבית אב .המשמעות
היא שגם הורדת הסבסוד שעלולה לפגוע בחלק מהמשפחות להן ילדים בגיל חינוך מוגבלת על ידי
רשת בטחון זו .הורדת גובה רשת הביטחון עלול להביא למצב שחלק גדול יותר מן החברים נזקקים
לרשת הביטחון – מצב שהוא לא רצוי .בנושא זה נתבקשו מנהלי הקהילה לבחון שוב את הורדת רשת
הביטחון מ  120%ל  10%ולבצע סימולציה לשימוש ברשת הביטחון לאחר השינויים.
בהתייחס לסוגיית התרופות הכרוניות והוצאות הבריאות עלתה גם שאלת העיתוי .הוצע לבחון דחיית
הורדת הסבסוד ולבצע בצורה הדרגתית.
בהתייחס לדירות חיילים הוסבר כי ההחלטה בנושא דיור ללא עלות לחיילים התקבלה בשנת 2008
ומאז התווסף ממ"ד לכל בית וחלק גדול מן החברים אף שיפצו את ביתם כך שחיילים יכולים להתגורר
בבית הוריהם.

החלטה:
עקרונות ההצעה יעדכנו בהתאם להערות שעלו מן החברים ויובאו לדיון נוסף בפורום משותף של מזכירות
והנהלת קהילה.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

כמה מילים על הדיונים הציבורים והתהליכים בקיבוץ
לחברים שלום,
בימים אלו אנו נמצאים בעיצומם של כמה תהליכים משמעותיים וחשובים בקיבוץ ולקראת הצבעה
בקלפי .היכולת שלנו כקיבוץ לשפר ולהתקדם תלויה ביכולת לקבל החלטות ,רצוי בהסכמה רחבה ככל
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האפשר ,בקצב ובאיכות לה מצפים החברים .אני מוצא לנכון לנסות לעשות קצת סדר בנושאים ובסדרי
הדיון הציבורי כדי לקל על ההתמצאות בתהליכים השנים:
א .שיוך דירות
 .1אישור יו"ר צוות בוררות – מועמדותו של יהוא פלג הוצגה בשיחת הקיבוץ וקורות החיים
שלו נשלחו לחברים .הקמת צוות הבוררות הוא חלק מתוכנית העבודה והיא נועדה לאפשר
פתרון מחלוקות בנושאי השיוך .על אף המאמצים המתבצעים להגיע להבנות עם כל חבר
יתכן וחלק מהמקרים ידרשו להחלטה של צוות בוררות כדי לפשט ולקצר את התהליכים
בהתאם להחלטת הקלפי בנושא ישוב מחלוקות .הנושא יובא לאישור החברים בקלפי
בהצבעה הקרובה.
 .2נהלי השכרה ומכירה לאחר יום השיוך – תוצר הדיון הציבורי הביא את צוות השיוך לייצר
חלופה נוספת .החלופות הוצגו בהרחבה במפגשים ציבורים ובשיחת הקיבוץ והועברו
לחברים .הנושא יובא לאישור החברים בקלפי בהצבעה הקרובה .חברי יד מרדכי נדרשים
להחליט מהי החלופה המועדפת עליהם מתוך קריאת ההצעות ותקציריהן ,מתוך הדיון
הציבורי ומתוך שיחה ושאילת שאלות .הבאת  2חלופות תאפשר לחברים להחליט בצורה
דמוקרטית לגבי נושא מהותי ביותר במראה הקיבוץ לאחר השיוך .חברים – מצו את זכות
ההצבעה וההשפעה !
 .3פדיון יורשים – כזכור נושא זה הוצג במסגרת הדיון הציבורי לחברים .לאור הערות שעלו מן
החברים הוחזר הנושא לדיון בצוות ההיגוי .הצוות ידון בהצעות וההערות שעלו מהחברים
ויביא נוסח מעודכן לאישור החברים בקלפי .עדכון לגבי התקדמות הדיונים יועבר מעת לעת
בדף המזכירות.
ב .שיוך נכסים
בימים אלו נפגש צוות שיוך הנכסים לדיון באשר למתווה שיוך הנכסים .הצוות סיכם את השלב
הראשון של הדיונים ויביא הצעה למזכירות בשבוע הקרוב ובמידה ותזכה לתמיכת המזכירות
תובא לאישור החברים בקלפי .את הצוות מוביל מרקי לוי היו"ר הכלכלי והוא מלווה על ידי רו"ח
גיורא מרקר ועו"ד מיכל ינאי.
ג .קליטה
בשבוע הבא תתקיים שיחת קיבוץ ( )5.1בנושא היקף הקליטה לשכונת הנחל .במקביל לעבודתה
של ועדת הקבלה הבוחנת את המועמדים אנו נדרשים לאשר את החלטת המזכירות בנושא
הרחבת היקף הקליטה ל  40בתי אב .בשיחת הקיבוץ יובאו השיקולים בעד ונגד הרחבת היקף
הקליטה .החברים מוזמנים לקחת חלק בדיון חשוב זה טרם העברתו לאישור החברים בקלפי
בהצבעה הקרובה.
ד .שינוי איזונים בקהילה והפחתת המס הפרוגרסיבי
המזכירות והנהלת הקהילה עוסקות כבר כמה חודשים באינטנסיביות בנושא חשוב ומורכב זה.
סיכומי הישיבות מתפרסמים לעיון החברים בדפי המזכירות .מהלך זה הוא חלק ממה שמכונה
"איחוד סטאטוסים" שמטרתו לייצר סטאטוס אחד של חברות בקיבוץ ויש לו חשיבות אסטרטגית
ארוכת טווח וחשיבות בהפחתת נטל המס הפרוגרסיבי בטווח הקצר.

חברים .תהליכים אלו הינם תהליכים חברתיים – כלכליים שמתרחשים בקיבוצנו במקביל .הדבר אינו מובן
מאליו ואינו מתרחש בכל קיבוץ באינטנסיביות שכזו .אני חושב שהדבר מעיד על חוזקה של הקהילה,
למרות הקשיים שבדרך ,ומתאפשר בעיקר בעקבות מעורבות והשקעה של חברים רבים היושבים בצוותים
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והנהלות הדנות בנושאים אלו .אני מבקש להודות לכלל החברים המעורבים בעשייה על שעות של השקעה
והרבה אכפתיות.
על מנת שנצליח יחד לקדם נושאים אלו ואחרים נדרשים אנו מנהלי הקהילה והמשק לעדכן באופן שוטף
את הציבור ולשתפו בתהליכים במגוון דרכים .ככל שיטיבו החברים להבין את הנושאים שעל הפרק כך יקל
עלינו ליישמם.
תהליכים אלו עשויים לייצר מחלוקות וחילוקי דעות (חלקם כבר מורגשים בחיי הקיבוץ) .חשוב שנשכיל
לנהל דיונים אלו בצורה דמוקרטית ומכבדת לא רק שאנו מסכימים ,אלא בעיקר כשאנו חולקים על דעתו
של האחר .יש לנו הזכות להחליט כיצד יראה הקיבוץ בשנים הקרובות אך מוטלת עלינו החובה לעשות
זאת בדרך שלא תפגע באדם או קבוצה מסוימת .בסיכומם של תהליכים אלו אני בטוח שנבחן את עצמנו
כקהילה לא רק לפי התוצאה אליה הגענו אלא בעיקר על הדרך בה עשינו את הדברים.
אני משוכנע שיחד נוכל לכל האתגרים הניצבים בפנינו!
שבת שלום,
שאולי
__________________________________________________________________________

קליטת חברים חדשים – פעימה מס'  2ביד מרדכי.
בימים אלה התכנסה ועדת קליטה ,שמטרתה להוות חוט מקשר ,גוף מכוון ,ואוזן קשבת בתהליך הקליטה,
בין הקיבוץ למשפחה הנקלטת .הצוות מגבש תכנית שתפורסם בהמשך.
בברכת קליטה נכונה.
גלית ניר ,יפעת הררי ,ישראל סטולר ועדנה דגן.
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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