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 5מס'  - 8/3/2020שהתקיימה ביום ישיבת הנהלת הקהילה  פרוטוקול מתוך

 

רון גלילי, יולי שביט, אורן מתן אגמון,  –נבחרי הציבור  רעיה בן אברהם, –יו"ר  בישיבה:שמות הנוכחים 

 אורלי שגב, אהובה פוקס  -מתוקף תפקידן ברנד, רותם אוקו רחמוט,  

 דפנה גונר.  חסרה:

 

 : סדר היום של הישיבה

 עדכונים .1

 דוד ג'וילי בן זוגה של יעלה רביד.  –בקשה לקליטה  .2

 רותם בלאיש, בת זוגו של נוי.  –בקשה לקליטה  .3

 הפרדת נוי ציבורי ופרטי  -הצעה להמשך הפרטת מים  .4

 

 החלטות:דיון ו

 –עדכונים  .1

רעיה שיתפה את ההנהלה הצורך בקבלת החלטה בנושא קיום  –מסיבת פורים לחברים בצל הקורונה 

חברי ההנהלה במועד שנקבע/דחיה המסיבה. ההחלטה אמורה להתקבל מחר במסגרת ישיבת צוות צח"י.  

 תומכים בדחיית האירוע. 

 

 בהשתתפות בני הזוג  –דוד ג'וילי, בן זוגה של יעלה רביד   –בקשה לקליטה  .2

 נערכה הצבעה בהרמת יד. 

  החלטה:



 למועמדות בנען.  דוד ג'וילישל  והנהלת קהילה אישרה ברוב קולות את כניסת

 .1/3/2020תקופת המועמדות תחל ב  

 

 בהשתתפות בני הזוג  –רותם בלאיש, בת זוגו של נוי  –בקשה לקליטה  .3

 נערכה הצבעה בהרמת יד. 

  החלטה:

 למועמדות בנען. רותם בלאיששל  ההנהלת קהילה אישרה ברוב קולות את כניסת

 .1/3/2020תקופת המועמדות תחל ב  

 

 , רמי מור בילינג מים() בהשתתפות רומי בר לב – (הפרדת נוי ציבורי ופרטי)הצעה להמשך הפרטת מים  .4

 כספים( מנהלת ) וורד איתןתחום נוי( )מנהל , יגאל דן וי(נ השקיה י)החרא

 שתי חלופות מוצעות. הציגה סבירה את הנושא ו הרומי 

 חברי ההנהלה העלו שאלות, נקודות להתייחסות ורעיונות נוספים. 

 החלטה:

 .  לדיון חוזר תובא בהתאם למשוב של חברי ההנהלה וההצעה תעבור בחינה מחודשת ועדכון 

 

 

 

 6מס'  – 2020/4/3 ביום שהתקיימהישיבת הנהלת הקהילה פרוטוקול מתוך 

 

 
רון גלילי, יולי שביט, אורן מתן אגמון,  –נבחרי הציבור  רעיה בן אברהם, –יו"ר  שמות הנוכחים בישיבה:

 דפנה גונר.ס, אורלי שגב, אהובה פוק -מתוקף תפקידן ברנד, רותם אוקו רחמוט,  

 

 : סדר היום של הישיבה

 עדכונים .1

 שנים   5הצעת החלטה בנושא חברים בחופשה מיוחדת שתקופתה חרגה מ  .2

 הקפאת קליטה   .3

 

 החלטות:דיון ו

 –עדכונים  .1

ההתנהלות והפעילות סביב משבר הקורונה. הציגה את אופן תפקוד הקהילה על רעיה נתנה סקירה 

צוות ערבות הדדית,  –נוספים  םוההנהלה בתקופה האחרונה לרבות צוות צח"י והקמת צוותים ייעודיי

צוות ניהול חירום, ותתי צוותים נוספים. כמו כן הסבירה על הנעשה במסגרת אשכולות החינוך, התרבות 

 והבריאות.

 

.  שנים )מצ"ב רקע ונוסח ההצעה(  5חברים בחופשה מיוחדת שתקופתה חרגה מ  – הצעת החלטה  .2

 .)אוכלוסייה( נור-בהשתתפות לי די



 .רעיה ולי הציגו את הנושא 

 העלו שאלות וקבלו הסברים.  חברי ההנהלה

 התנהלה הצבעה בהרמת יד. 

 : וחלט פה אחדה

 לאשר ההצעה לטיפול בנושא בהתאם לנוסח המובא להלן:

לאור השינויים שהביאו לדחיית התקדמות בניית השכונות החדשות ואי הודאות לגבי מועד אכלוס דירות 

שנים(  5אין עוד הצדקה להארכת תקופת החופשה מעבר למקובל לפי החלטות הקיבוץ )חדשות בנען, 

 לא לתקופה ארוכה מאוד ובלתי ידועה מראש כפי שמכתיבות הנסיבות. יובוודא

שחופשתם הוארכה בתי האב קהילה מחליטה לקצוב את המשך תקופת החופשה של לפיכך הנהלת ה

)כשנה וחצי מהיום   31/8/2021עד לא יאוחר מיום , 2018ת הנהלת הקהילה מאוקטובר בהתאם להחלט

 ובהתאם לתחילת שנה במערכות החינוך כך שניתן זמן התארגנות מיטבי(. 

הרשמה למערכות החינוך לשנת ה למוסדות החינוך( במועד ) = מועד סיום ההרשמ חברים שלא יסדירו

ו/או לא יעברו למגורי קבע בקיבוץ עד ליום  )במידה ורלוונטי(  1/9/2021-הלימודים העתידה להיפתח ב

 תפקע חברותם.  31/8/2021

החברים מוזמנים לפנות למנהלת הדיור במטרה לנסות ולאתר עבורם דירת מגורים זמנית בקיבוץ )דירה  

 לרבות הכרה מיורשים.   לפי תור הותק לדיור ובכפוף למצאי -מהקיבוץ 

 

 

  –הקפאת קליטה  .3

 )מנהל דיור ושיוך(  ועודד רובין( אוכלוסייה)נור -בהשתתפות לי די

 נכון להיום, מתנהלים במקביל מספר תהליכים הנדרשים על מנת לקלוט בתי אב במסגרת קליטת יורשים: 

בין יתר ההתאמות הנדרשות גם ביטול  גיבוש ואישור נוהל קליטה מעודכן ומותאם. הנוהל יכלול  -

 תקופת המועמדות ועדכון דמי קליטה.

 הכנת הסכם שיוך חוזי   -

 עדכון חוזה קבלה לחברות  -

 הקמת ועדת קליטה/קבלה  -

גיבוש תהליך הקליטה לרבות התקשרות עם גופים לביצוע מבדקי היתכנות בתחומים השונים   -

 )פנסיוני, כלכלי, חברתי(. 

מבקשת לאשר הקפאת קליטה של בתי אב במסגרת קליטת יורשים עד לסיום התהליכים הנהלת הקיבוץ  

 כמוצג מעלה.

 התנהלה הצבעה בהרמת יד.

 : וחלט פה אחדה

להקפיא קליטת בתי אב במסגרת תהליך השיוך וקליטת יורשים עד לסיום הטיפול בכל הנדרש לרבות  

 קבלה, וניסוח הסכמים.אישור ציבורי של נוהל קליטה מעודכן, הקמת ועדת קליטה/

 

 

 



 7מס'  – 2020/4/24שהתקיימה ביום הנהלת הקהילה ישיבת מתוך פרוטוקול 

 
רעיה בן אברהם, מתן אגמון, רון גלילי, יולי שביט, אורן ברנד, רותם אוקו  –יו"ר  שמות הנוכחים בישיבה:

 רחמוט, אהובה פוקס, דפנה גונר.

 חסרה: אורלי שגב. 

 

 : סדר היום של הישיבה

 התכנסות ועדכונים  .5

 מורן ליפשיץ בן זוגה של שרון סהר –אישור סיום מועמדות  .6

 זוגה של הילה רוניסאיציק מתיתיהו בן  –אישור סיום מועמדות  .7

 ערעור יעקב שרון   –תשלום קבוע לשימוש בגז   .8

 הצגה ואישור  –מתווה צוות חירות כלכלי קורונה  .9

 

 דיון והחלטות:

התנהלות צח"י, צוות ערבות   –רעיה עדכנה את ההנהלה במתרחש בשוטף לאור משבר הקורונה    –עדכונים   .1

 הדדית קורונה והצוות הכלכלי.

 

 )בהשתתפותם בזום(מורן ליפשיץ בן זוגה של שרון סהר  –אשור סיום מועמדות  .2

 נערכה הצבעה בהרמת יד. 

 הוחלט פה אחד: 

 הנהלת הקהילה ממליצה לאסיפה לקבל את מורן ליפשיץ לחברות בנען. 

 )בהשתתפותם בזום(איציק מתיתיהו בן זוגה של הילה רוניס  –אישור סיום מועמדות  .3

 נערכה הצבעה בהרמת יד. 

 הוחלט פה אחד: 

 הנהלת הקהילה ממליצה לאסיפה לקבל את איציק מתיתיהו לחברות בנען. 

 

  לב עוז(. –)בהשתתפות יעקב שרון ורומי בר  חברערעור  –תשלום קבוע לשימוש בגז  .4

 מצ"ב חומר שהוכן לישיבה.

רומי בר לב המרכזת נכון להיום את הטיפול בחשבונות הגז, הסבירה את הרקע להחלטה על גביית תשלום  

 קבוע בגין שרותי הגז )מצ"ב במסמך(.

 

 הציג את הערעור:  החבר

 מבחינתו עניין עקרוני.  -

 במסגרת חשבון הגז הוא למעשה מיסוי ולכן צריך להיכלל במס המשולם לקיבוץ.תשלום קבוע  -

 לטענתו המיסים הנגבים מהחברים בנען גבוהים.  -

על שינוי שיטת המיסוי )מס מאוחד במקום מס קהילה + היטל איזון(   2018היה והתקבלה החלטה ב  -

ס ולא לבוא בדיעבד ולגבות  כך שהכסף אינו "צבוע", היה צורך להגדיר מה נכלל ומה לא בתוך המ

 היום "חלף מס". 



לדבריו, שירותי החיוב )"בילינג"( ניתנים יחד עם השירות שניתן לחיובי מים וחשמל והאדם המבצע   -

 מקבל כבר שכר במסגרת זו. למה לגבות סכומים נוספים?

לדעתו    האחראי לאחזקה של רשת הגז, גובה תשלום על התיקונים וקריאות השירות של הגז ולא צריך -

 לגבות סכום נוסף על כך. 

אם הסכום הנגבה מחברים עבור השימוש בגז הוא נמוך מדי, אז נדרש להעלות את הסכום לפי   -

 להעלות את התשלום ליחידה, ולא לגבות תשלום קבוע. –השימוש 

 

 :החברלדבריו של  התייחסות 

השירותים מעבר לתשלום   אין מקום בארץ בו לא נגבה תשלום קבוע בגין השימוש בגז לטובת מימון -

 ₪ לחשבון.   40עבור הגז עצמו כאשר הסכומים מגיעים עד מעל 

עד היום דליה בבנין הייתה מבצעת את כל ה"בילינג"   –תשלום עבור שירות החשבונות והחיובים  -

)חשמל, מים, גז( אך התשלום עבור השירות, הועבר רק בגין החשמל והמים )תחומים אלה ממונים גם 

חיוב בחשבון המים והחשמל(. כלומר, אמנם היה ניתן שירות אך לא היה מתקבל תשלום  כן דרך ה

  עבורו וזה אחד המקורות לגירעון.

פעולה כזו איננה הגיונית מאחר וכל מי שצורך גז, נהנה   –העלאת מחיר יחידה לטובת השירות  -

קשורות לעלויות   מהשירות ללא קשר לדיפרנציאציה בכמות השימוש. אלה עלויות קבועות ואינן

 המשתנות בהתאם לצריכה.

 

 התנהל דיון: 

 חברי ההנהלה העלו נקודות חשובות המתעוררות בהמשך לדברים:

יש בציבור תחושה של חוסר אמון בנוגע לשימוש בכספים הנגבים במסגרת המס המאוחד. החברים   -

כאשר  –לא באמת יודעים למה משמשים הכספים. בעבר היה מס הקהילה בנוי מסכומים צבועים 

 היה ברור עבור מה וכמה כסף משלם החבר מדי חודש. 

 השלכותיו מבחינת השימוש בכספי המיסים. כנראה שהחברים לא הבינו את השינוי בשיטת המיסוי ו -

מהשטח עולה כי מדי פעם נזרקים לחלל )באסיפות ובהזדמנויות נוספות( הסברים בנושא במיסוי  -

שאינם בהכרח מגובים ונכון שלחברי ההנהלה יהיו הידע והכלים להפריך או לאשש הנאמר וזאת 

 ממקור מוסמך. 

והעברה מהעסק.  המס המאוחדגביית   -נכון להיום מוקצים לשימושי הקהילה הכספים המקור  -

במסגרת תכנית   )אסיפה וקלפי(  תבהחלטה ציבורי  הקהילתיות השונות  לפעילותמנותבים  כספים אלה  

 . המשק השנתית

ים עם מערך הכספים, על מנת לקבל הסבר מסודר על  ברמה העקרונית עולה בדיון הצורך בדין ודבר -

אופן המיסוי נכון להיום להבדיל מהשיטה הקודמת ועל אופן הקצאת הכספים הנגבים מהחברים 

 בשיטה החדשה. יש לבקש הסבר לרבות פירוט סעיפי ההוצאות.

 . בערעורבלי ידע זה, לא ניתן לקבל החלטה  -

מנהלת מערך הכספים, על מנת להבין ובהמשך  –ההנהלה ייפגש עם ורד איתן מוצע כי צוות מטעם  -

 להביא הסבר בהתאם לרשום מעלה, לכל חברי ההנהלה.

 

 

 



 החלטה:

מתן אגמון ויולי שביט, שיפגשו עם מנהלת הכספים )ורד   –הנהלת הקהילה ממנה שני נציגים  .א

י נכון להיום להבדיל מהשיטה איתן( ויביאו דיווח הכולל הסבר ברור ומפורט על אופן המיסו

הקודמת ועל אופן הקצאת הכספים הנגבים מהחברים בשיטה החדשה לרבות פירוט סעיפי  

 ההוצאות הממומנות מכספי המס המאוחד. 

 .2020הנציגים יביאו דיווח לישיבת הנהלת הקהילה עד סוף מאי  .ב

 . לאחר הדיווח יתנהל דיון מחודש בערעור .ג

 חיוב קבוע כמתוכנן במסגרת חשבון הגז הדו חודשי. לא יתבצעטה, עד קבלת ההחל .ד

 

 מתווה צוות חירום כלכלי קורונה  .5

רעיה מציגה בפני הנהלת הקהילה את המתווה שמציע צוות חירום כלכלי קורונה לפני דיון והחלטה בוועד  

 (. 30.4.20ההנהלה ) 

 לנמרוד(:נקודות להתייחסות )רעיה תעביר  4בדיון שהתנהל עלו 

 מדוע פעילות המטמנה נפגעת מהמשבר? הרי זהו תחום שלא אמור להיפגע.  .א

האם לא כדאי לקחת את שני המיליון מקרן הברזל כהלוואה ולא המענק? אולי כדאי לנען להיות  .ב

זהירה ולהחזיר את הכסף לקרן בתשלומים קטנים לאורך זמן ע"מ לצבור עוד כסף למשבר הבא 

 שאולי יגיע.

ר מידע על הבקרה בשימוש בכסף, מי הגוף שמבקר ועוקב אחרי הקצאת הכסף לפי בסיכום חס .ג

המתווה שיאושר. מי אחראי על מעקב סדור וקבוע אחרי הכסף הזה ע"מ לוודא שמשמש רק את 

 הצרכים שנקבעו  במתווה. 

 

 :חלטהה

הנהלת הקהילה אישרה ברוב קולות את המתווה שבנה צוות חירום כלכלי קורונה בכפוף להתייחסות 

   לנקודות המובאות מעלה.


