קיבוץ דפנה תקשורת קהילתית
מספר 521
tikshoret@dafna.org.il

תרבות
"קולנוע דפנה"
גאה להציג:

פרידה/איראן 1122
כשסימין עוזבת את נאדר בתקווה לעבור לארץ אחרת,
בה תוכל ,לטענתה ,לתת לבתם חיים טובים יותר ,שוכר
נאדר אישה צעירה ודתיה לטפל באביו החולה .מה
שנאדר אינו יודע ,זה שהעובדת החדשה שלו עובדת ללא
רשות בעלה ,ושהיא בהריון בחודש רביעי .תקרית
מצערת המתרחשת יום אחד במהלך עבודת המטפלת,
משאירה את נאדר ברשת סבוכה של שקרים ועימותים
ומאלצת אותו לצאת למסע בנבכי הבירוקרטיה
המשפטית והאמת הפנימית שלו .במאי :אשגאר פרחאדי
יום שבת 21/1 ,בשעה  20:11במועדון
הסרטים בשבועות הקרובים:
 - 6/32הסוד שבעיניים 3ארגנטינה 6002
 - /032נאמן 3ישראל 6002
 - 737מרי ומקס 3אוסטרליה 6002
אנו זקוקים לעוד מתנדבים לפתיחת המועדון ,הפעלת
הסרט (לחיצה על הכפתור) וסגירת המועדון בסוף
ההקרנה

שישי – ביחד
מתוך רצון להיות ביחד וליהנות מערבי הקיץ הנעימים,
אנחנו רוצים להתחיל מסורת של ארוחות ערב שישי
משותפות ,אחת לחודש .הארוחה הראשונה תתקיים
ביום שישי ה  1//1בשעה  20:11ברחבת המועדון.
אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהביא איתכם שני
מאכלים (חלביים3צמחוניים) וקינוח לארוחה משותפת.
לילדים נקרין במהלך הערב סרט בתוך המועדון
מתוך רצון לשמור על איכות הסביבה (וגם מאיכות
אכילה טובה יותר  ) אנו מחפשים תרומות של צלחות
וסכום – רב פעמי – כדי להגדיל את הכמות במועדון
ולהקטין את צריכת החד פעמי.
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אולמפידת המים של דפנה
אולמפידת המים של דפנה מחדשת ימיה
ביום שני ה  637החל מהשעה  02:00בבריכה!
תחריות במיקצים:
שליחים – סגנון חופשי
שליחים – נשיאת ילד באבוב – סגנון חופשי
שליית אבנים בצלילה.
איך משתתפים?
ההשתתפות בקבוצות של  4שחיינים (ילדים ומבוגרים)
וילד קטן לנשיאה באבוב.
הקבוצות יורכבו מעד  6משפחות .ניתן להירשם הן
כקבוצה מלאה והן כחלקית (ואנו נצוות אתכם למשפחה
נוספת) – ההרשמה במייל tarbut@dafna.org.il
פרסים מובטחים לכל משתתפי התחרות וגביע נודד
למקום הראשון!!!
אחרי התחרויות נמשיך במשחקי מים :משיכת "חבל" ,
אבובים ו"קרב אבירים" ,ההשתתפות מכיתה ג' ומעלה ,
פעלויות בקצף ,בועות סבון אבטיחים ועוד הפתעות....
הקהל מוזמן להכין שלטי עידוד ,שירי קבוצה וכד'
מספר קבוצות כבר נרשמו – ומה איתכם????

הודעה מוטרינר המועצה
ומחלקת התברואה:
בתאריך ה 2.2.06 -בשעה  07:/0לערך ,נראה
רכב מסוג טנדר דבל קבינה יוצא ממטעי קיבוץ
דפנה .קיים חשד שהנוסעים ברכב נטשו כלב
שהתגלה כנגוע בכלבת ,בסמיכות למחסני
המטע .כל מי שבא במגע עם בע"ח נגוע במחלת
הכלבת ולא קיבל טיפול ראוי ובזמן ,נשקפת
סכנה לחייו .הציבור מתבקש לגלות ערנות
ולדווח לרשויות על כלבים חשודים.
נהג הרכב מתבקש לפנות באופן דחוף ללשכת
הבריאות בצפת ,בטל 04-2224602 :לשם קבלת
טיפול.
ד"ר רון ישראלי ,וטרינר המועצה
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המטעים :הענף במצב רגיש בעיקר בגלל שווקי
החו"ל ויש עודפי היצע בעיקר של אשכולית אדומה.
עודף ההיצע הביא לקריסת מחירים .אשכולית אדומה
היא הגידול העיקרי בענף המטעים ועל כן הפגיעה היא
קריטית .אנו משקיעים מחשבה איך לשפר את המצב
ולאזן את היחסים בין הגידולים והזנים על מנת להקטין
את הרגישות.

המגזר העסקי
עדכון תקופתי
בחלוף השליש הראשון של שנת הפעילות  6006מובא
דו"ח פעילות ועדכונים .מטבע הדברים רבים מהנושאים
מדווחים בנקודת זמן זו בלבד ואחרים הם נושאים רב
שנתיים ,כגון פרויקטים ,שעליהם אנו מדווחים את שלב
ההתקדמות.

גידולי שדה :התקופה לא מאפשרת ניתוח הכנסות
אך הענף מתנהל טוב ולפי כל הסימנים נעמוד בתוכנית
כפי שהיה בשנה שעברה.
בתיירות יש שיפור ורואים בשטח יותר תיירים מה
שמשפיע גם על דגי דפנה .ארבעת החודשים הראשונים
נגמרו באיזון לעומת הפסד קטן בתקופה מקבילה ב-
.6000

 כללי:
החל מ 6000 -החל משבר כלכלי בחו"ל אשר בהמשך,
כולל שנה זו השפיעה גם על השווקים ,היצרנים
והמגדלים בארץ .ההשפעה הישירה הייתה על המטעים
ועל התיירות אך למרות זאת שנת  6000נגמרה
בתוצאות טובות שעלו על התוכנית .אחד היתרונות של
משק מעורב ( ענפים מתחומים שונים ) זה שגם עם ענף
אחד עובר משבר ענף אחר מגיע להישגים והתוצאות
המצרפיות עומדות בתוכנית שקבענו .לדוגמה ,ב6000 -
המטעים והתיירות נתנו תוצאות רווח נמוכות מהצפי
לעומת זאת גידולי השדה והרפת הגיעו לתוצאות
טובות מאוד ועמדנו ביעדים הכלליים .הסיכומים
הכספיים פורסמו זה מכבר.

 סקירת ענפים
נתוני ארבעת החודשים הראשונים של  6006נותנים
תמונה נקודתי בלבד על כן ,כנהוג ,נפרסם כאן תמונת
מצב השוואתית לארבעת החודשים המקבלים בשנה
קודמת:
דגי דפנה :תוצאות מצוינות יחסית תקופה קודמת.
רווח תפעולי (הכנסות פחות הוצאות לפני כלליות )  -פי
 6.2יותר מאשתקד וזאת בשל פתרון בעיות סביב
הכשרות שאייפניו את השנה שעברה.
רפת :רווח תפעולי ב 20% -יותר משנה שעברה200 .
אלף ש"ח בארבע חודשים ראשונים של  6006על אף
שגם  6000הייתה שנה טובה .התוצאות טובות גם
בהתייחס למשבר יוקר המחייה ומחאת הקוטג' אשר
היווה תירוץ לגורמים ממשלתיים לגרום לפגיעה במשק
החלב מטעמים פופוליסטיים .השינויים התפעוליים
ואני שמח לדווח
וארגוניים בענף מניבים תוצאות
שדפנה נמצאת במקום שני ברווחיות מכל הרפתות בגליל
העליון .תודה לצוות הרפת כולו.

 תאגיד העסקים
התאגיד כולל את :השכרות ,הפרויקט הסולארי,
ביטוח .סה"כ יש יותר הכנסות יותר הכנסות יחסית
לשנה שעברה .הגדלנו את שטחי ההשכרות ,הפחתנו
עלויות וכך נוצר עודף תפעולי של  200אלף ש"ח לעומת
גרעון קטן בשנה שעברה בתקופה מקבילה .
נושא התיאגוד :כפי שפורסם אנו מבצעים מהלך
לשינוי מבני של דפנה .סיימנו את שלב התדיינות ואנו
בשלב האישורים של המטה להסדר הקיבוצים שהוא
הגוף המוסמך לאשר שינוי מבנה .למעשה קבלנו אשור
עקרוני ובהתאם לתקנות הסדר הקיבוצים זה מאפשר
לנו העברת נכסים מתאגיד לתאגיד בפטור ממס .זהו
המהלך השני שנעשה בדפנה והוא הישג גדול לנו ולרואה
החשבון של דפנה.
סוגיות מס :נסגרו השומות מול מס הכנסה לשנים
 6007-6002כולל נושאי המיסוי של הסדר החובות
בדפנה .כתוצאה של עבודה טובה של רואי החשבון שלנו,
עלויות המס היו מזעריות.
סוגיות קרקע :בההמשך להסדר שהגענו עם הר וגיא
קיבלנו  20%מהכספים שהובטחו לנו בעבור השטחים
שהועברו לבית הספר .למי שמכיר את התנהלות הר-
וגיא יודע ודאי שזהו הישג גדול .כמו כן קבלנו  42דונם
תמורת השטחים שהעברנו להר-וגיא ולאתר אסון
המסוקים ואנו בדרך להסדר סופי בנושא זה.
יש כאן שמירה ארוכה על האינטרסים והנכסים של דפנה
לאורך שנים.
הקצאות קרקע :בהמשך וכתוצאה משינוי התיאגוד,
ביקשנו מספר הקצאות קרקע לתאגידים שבבעלות
המלאה של דפנה על מנת לנהל טוב יותר את העסקים
ול עמוד בדרישות החוק .כידוע עדיין יש פטור מדמי היוון
באזור קו עימות ולכן אנו מאיצים את התהליך על מנת
לעשות את השינויים באפס עלות.
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לרפת מודרנית .בזמן הקרוב נצטרך להכריע בסוגיה
לכאן או לכאן .בהתאם לחלופה שתיבחר נצא לדרך.

שימושים חורגים :בתפר שבין המצב הנוכחי לחדש אנו
עושים סדר בעסקים המשתמשים שימוש חורג בקרקע
ו3או במבנים זאת על מנת לעמוד בדרישות החוק -
חנויות כמשל.

פרויקט המים של דפנה :תזכורת :תמורת הסכמה
לוותר על שאיבה ממעיין הדן קבלנו באמצעות רשות
הטבע והגנים פיצוי להקמת מאגר ,תחנת שאיבה ושיקום
קווי ההשקייה של דפנה בשטחים חקלאיים  -בשווי של
כ 4.2 -מיליון ש"ח .בימים הקרובים יחלו העבודות
לאחר יישור כמה מחלוקות מקצועיות קטנות עם אגודת
המים של הדן המזרחי.

 פרויקטים

הכשרת עתודה ניהולית :אחרי הקיץ אני מתכוון
להמשיך את ההכשרות כפי שנעשה שנה שעברה .ייתכן
המשך לקורס דירקוטרים או פעילות אחרת ויש לכך
חשיבות רבה .כבעבר נרחיב את ההדרכה לכלל החברים
לרבות החברים החדשים.

הרחבת נחלות :יש ניסיון להגדיל את גודל הנחלה ל /0
דונם ל  42דונם  .מתחילים לטפל .אם נצליח נקבל עוד
 6620דונם תוספת קרקע – זה תוספת אמצעי יצור
משמעותית לחקלאות  -גידולי שדה ומטעים  -של דפנה.

תיירות :הרחבת האירוח הכפרי :בימים אלו ממש
אנו מגיעים ליישורת אחרונה עם שני יזמים העונים
לדרישות דפנה משותף אסטרטגי ,במטרה להקים
שותפות לפיתוח "גני דפנה".
הנושאים העיקריים שעלו לדיון היו בין השאר השווי של
הנכסים לעומת ההון של השותף וצורת ההתנהלות.
לנו היה חשוב – וי ש כמעט הסכמה – שלשותף יהיה ערך
מוסף בתחום התיירות מצד אחד ולהגיע להסכמה הוגנת
על שווי הכנסים של דפנה בפרויקט מצד שני מתוך גישה
סולידית ולא הרפתקנית .ההחלטה ככל שתתקבל תובא
למוסדות דפנה .ראוי לציין שיתוף הפעולה הפורה בין
התיירות לבין דגי דפנה ויזמויות אחרות במשק .אנו
מקווים להיות אנשי בשורה בימים הקרובים .הובהר
לשותפים שכל שותפות אינה כוללת בעלות על הקרקע.

בימים אלה אני מסיים קדנציה.
בהתאם לנהלי דפנה יחל תהליך בחירת מנהל עסקי.
אני מודה על על ברכת הדרך של הנהלת העסקים
ומועצת דפנה להגשת מועמדותי לקדנציה נוספת.
חשוב לי להשלים את הפרויקטים ואני תקווה לזכות
שוב באמונכם ,חברי דפנה.
שבת שלום ,שמואל

מכרז פנימי  /חיצוני

שטח מסחרי :כפי שנמסר בעבר הטיפול בנושא זה
תקוע בעיקר בגלל בעיות סטטוטוריות כגון דרישה
לכיכר ומיקום תחנת הדלק .חלק מהבעיות נפתרו אך
הקמת הכיכר עדיין קיימת .קיומה של הכיכר תהפוך את
הפרויקט ללא כדאי בעבורנו.
חשוב לציין שהודות להתקדמות בטיפול נבחרנו ע"י
מיזם משותף של החברה הכלילית ופיתוח הגליל
כפרויקט ניסוי ( )pilotלקידום הקמת שטחי מסחר
ותעסוקה באזור המסחרי של דפנה .לדפנה זהו מהלך
חיוני ביותר לגיוס משאבים ,פתרון בעיות סטטוטוירות
גיוס כספים לתשתיות ,מינוף תעסוקה ומינוף כלכלי.
הבחירה בנו נעשתה על רקע ההתקדמות שלנו יחסית
לאחרים בנושא השטח המסחרי

דרוש אחראי לפארק
תחילת עבודה :מיידית






דרישות התפקיד:
אחריות
יחסי אנוש טובים
יכולת התמודדות עם אורחים
ניקיון בסיסי
נכונות להגיע לביקורות ככל הנדרש.
מועמדות יש להגיש לאהרון מן משא"נ
עד ה/0.0206-

רפת דפנה :על אף התוצאות הטובות הגענו מבחינה
מקצועית לפרשת דרכים לגבי המתקן שאינו עונה
לדרישות רפת מודרנית במדינת ישראל .קיימנו מספר
דיונים בשיתוף הנהלת הרפת והנהלה עסקית על כמה
חלופות לרבות אפשרות להשקעה בקיים כדי להתאימה
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משולחן מנהל הקהילה
נושאים לקראת ישיבת הנהלת הקהילה:
שתתקיים ביום ראשון ה 07 -לחודש בשעה 02:00
 .0תוכנית לשמירת הנוי בדפנה.
לאחר שלא הצלחנו לקבל תוכנית כוללת לנוי דפנה ע"י
גורם חיצוני ,סוכם על ביצוע תוכנית במסגרת צוות
תשתיות שהכין ביחד עם ניר הצעה לדיון .בשלב ראשון
הצוות ביצע סיור בשטחי הקיבוץ וגיבש המלצה על רמת
ההשקיה המתאימה לכל אזור .ניר הכין מצגת שבמרכזה
מיפוי השטחים השונים ,כולל כמות המים הנדרשת
לאותה רמת השקיה והעלות הצפויה .נקבעו שלוש רמות
השקיה:
השקיה אינטנסיבית  -פעם בשבוע :בשטחים הציבוריים
(ע"ח ועד מקומי) וליד העסקים (ע"ח עסקים).
השקיה חסכונית  -פעם בשבועיים :באזורים הצמודים
למבני ציבור וחינוך (ע"ח הקהילה).
השקיה משמרת  -פעם בשלושה שבועות :באזורים
הצמודים להשכרות ( ע"ח בעלי הבית ).
עלינו לקבוע איך דפנה תיראה מבחינת הנוי בה ,רמת
ההשקיה ומי יישא בעלויות המתחייבות ,כמו כן עלינו
לגבש אמירה על המשך הטיפול בפיתוח הנוי וחזות
הישוב.
 .6בחירת הנהלה ציבורית לבית אלה :בהמשך לדו"ח
המבקר אנו מביאים לאישור הקמת הנהלה ציבורית
לבית אלה.
 ./חיוב מס פרוגרסיבי מוגדל לחברים שלא מעבירים
תלושי השכר בזמן .בדפנה מס פרוגרסיבי גבוה
ומשמעותי המהווה בסיס לקיום ערבות הדדית
אמיתית .בחודשים האחרונים הצלחנו להביא למצב
שכלל החברים משלמים מס על פי החלטות הקיבוץ.
כמו כן חברים שהיה להם חוב ,מכל מיני סיבות,
הסדירו את תשלום חובם .במקביל גובש מתווה
לצמצום המס ,מתווה שיוצג באסיפה הבאה .למרות
זאת ,נוצר מצב שיש כמה חברים שמתעכבים במסירת
התלוש שלהם בכל חודש ,דבר המשבש ביצוע ומעקב
הגביה .הצעתנו היא לבצע גביה מוגדלת מחברים אלה
כדי להבטיח לביצוע בזמן ,ללא צורך בליווי וטיפול
שוטף ,דבר שלבסוף מעלה את עלות תקורות הקיבוץ.

 .4לקראת ישיבת המועצה:
ביום ראשון  0732בשעה  02:00נקיים ישיבת מועצה
שבמרכזה דיון על עקרונות שיוך פירות הנכסים בדפנה.
צוות שמונה ע"י המועצה פועל כשנה במטרה לגבש
תקנון שיקבע את כללי חלוקת רווחי עסקי הקיבוץ.
הצוות ,בהובלת אורית פראג ,כלל את מוישלה רווה,
חיים קמין ,חיה אור ,יוחנן סדן נציגי החברים החדשים
הגיעו לחלק קטן מהמפגשים.
הצוות למד מבעלי מקצוע שליוו קיבוצים אחרים
במודלים שונים וגיבש את הצעותיו ויחד עם בעלי
התפקידים ובליווי של עו"ד יונתן גולדשטיין ,רו"ח
אופיר מורדיאן וטל ישראלי.
שבת שלום ,אשר

משולחנה של מנהלת
פרט ורווחה
בבוקר יום חמישי ,נפגשנו במועדון – קבוצת פנסיונרים
– לשיחה מלב אל לב בהנחיית עינת פורת-עמוס (עו"ס
מבית וותיקי הגליל).
מטרת השיחה הייתה לבדוק מצב קיים כיום ב"חלקת
הפנסיונרים בדפנה" עם רצון לתת במה פתוחה -
לצרכים ,רצונות ,משאלות – רב שיח תורם ומתרים
שיוכל להוות בסיס לבניית שכבה חברתית פעילה
היכולה להעשיר את חייה החברתיים –תרבותיים  -בכל
שתבחר ותתאים לעצמה .כידוע לכולנו ,קבוצה חברתית
זו של הפנסיונרים שלנו ,הולכת ומתרחבת משנה לשנה,
מקבלת נפח בעל משקל-מספרי וסגולי ,קבוצה הראויה
להתייחסות מכובדת – ראשית בפני עצמה ,וכן – כחלק
מקהילה רב-גילאית הנותנת מקום ייחודי לכל שכבת
גיל וצרכיה -בתוכה.
השיחה קלחה בזרימה נעימה ופתוחה ,ובהנחייתה של
עינת גילינו יחד – עד כמה מפתיע -...ש .0 -רוב רצונותינו
הינם בהשפעתנו3שליטתנו!  .6ביכולתנו לממש אותם
באמצעים פשוטים למדי ובעלויות נמוכות.
המשך השיחה יתקיים בבוקר חמישי ה – ,6032306
מוזמנים לקחת בה חלק כל
בשעה - 02/0
הרוצה להעשיר את חייו הפנסיונרים ולתרום בחשיבה
משותפת לנושא משמעותי בשכבת הגיל הנפלא הזה –
בקהילת דפנה !
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רותי תנחלסון.

4

כללים לשיוך
פירות הנכסים בדפנה
פרסום שני לציבור לקראת
ישיבת המועצה ביום ראשון 07.2.06

בית דפנה משתתף בצערה של
חנה טנקל במות בנה

תומר טנקל

אנו שבים בתזכורת לקראת ישיבת המועצה הקרובה בה
יוצג המודל לשיוך הרווחים בדפנה .התהליך שאנחנו
מציעים עומד להשלים למעשה את הפיכת דפנה לקיבוץ
מתחדש .לאחר אישור המודל באסיפה ,יוכלו החברים
והחברות הוותיקים בדפנה לקבל תעודות זכות שהקיבוץ
יתחייב להעביר להם במשך השנים ,בכל פעם שיוחלט על
חלוקת רווחים מנכסי האגודה.

ז"ל

ההלויה מחר ,יום שישי  15.6.2012בשעה  10:45בבית
הקברות ברעננה .יושבים שבעה בבית של יפעת ותומר
ברעננה ,רחוב בגין  ,6דירה  ,17שכונת לב הפארק.

דני טנקל ז"ל וחנה ,היו משפחה מרכזית בדפנה ,שעזבה.
דני היה במשך שנים רבות מנהל המפעל ומזכיר.
תומר ז"ל היה בן-דפנה.

מהן תעודות זכות לחברים? המודל מציע שחוב הקיבוץ
לחבריו הוותיקים יגולם בחלוקה של תעודות שערכן
הכספי ייקבע כך:

שאילתא
האם חלה התקדמות כלשהי בנושא תקנון הקרן לעזרה
הדדית .האם יש ועד מנהל ואם כן היכן נבחרו .מי הם
בעלי זכות החתימה בחשבון .מה היא מדיניות ההשקעה
של הקרן.
מה הסכו שעל הקרן לצבור ע"מ לעמוד במטרותיה
שלצערי עדיין לא הוגדרו.

בברכה ,יעקב גרינבאום
יעקובי שלום
תקנון קרן עזרה הדדית ,מטרותיו וסכום הצבירה ,נקבעו
ואושרו ע"י הנהלת הקהילה בינואר .6000
כרגע הוצאת כספים מהנאמנות (שכללה גם את כספי
השיוך שהיו מיועדים לפנסיה והיו רוב התנועות ) דורשת
חתימה יו"ר צוות פנסיה ( אליק או מירה ) .ניהול
הכספים נעשה ע"י נאמן .יש פניות מעטות וכרגע הן
מטופלות ע"י צוות פרט ורווחה.
בימים אלו עובד צוות  -הכולל את אליק ,מוישהלה רווה,
רותי ,מוישיק ואהרון  -על הכנת הצעה להקמת קרן
מילואים שתאפשר ניהול כספים המיועדים לרווחת
החברים כגון פנסיה ,עזרה הדדית ,ערבות הדדית,
אבטלה וביטוח לאומי (לעובדי הקיבוץ) בנפרד ממערכות
הקיבוץ.
שבת שלום ,אשר

א .שנת וותק של כל חבר או חברה יקבעו על פי הערכת
שווי הנכסים של אגש"ח דפנה ביום הקובע לשיוך נכסים
( ,)0/./.00וחלוקת הסכום שהתקבל בסך-כל שנות
הוותק של כל חברי דפנה ביום הקובע.
ב .שווי תעודת הזכות יהיה סכום המכפלה של מספר
שנות הוותק בערכה של שנת וותק אחת.
ג .תעודת הזכות תשויך לחבר3ה וליורשיהם עד השלמת
חוב הקיבוץ הנקוב בתעודת הזכות.
ד .חלוקת הרווחים בכל שנה תתבצע כאמור לפי
החלוקה שבה  70%מהסכום שיוקצה לכך ,יועבר
לחברים הוותיקים לפי תעודות הזכות ו /0% -ממנו
יחולק שווה בשווה בין כל החברים הוותיקים והחדשים.
אישור הכללים לשיוך הנכסים ויישום המודל המוצע הם
עוד פרק בתהליך ההתחזקות והצמיחה של דפנה כישוב
וכקיבוץ.
קיבוץ דפנה ,הינו קיבוץ מתחדש ,ארגון חברתי
שאיתנותו מוכחת ומוקד משיכה למשפחות צעירות
רבות .קיבוץ דפנה ממשיך ומקיים מערכת של ערבות
הדדית ומנהל מערכת שירותים קהילתיים ,שמאפשרים
לחברי הקיבוץ ליהנות מחופש כלכלי מרבי וגם מחיי
קהילה איכותיים ופעילים.
אישור הכללים לשיוך פירות הנכסים ויישום המודל
המוצע הם עוד פרק בתהליך ההתחזקות והצמיחה של
דפנה כיישוב וכאגודה המנהלת את נכסיה ומשתפת את
החברים והחברות בחלוקת פירות הנכסים שלה.
בברכה ,אורית פראג – מרכזת ,וחברי הצוות :יוחנן סדן,
חיים קמין ,משה רווה ,חיה אור ,שמואל בוגוסלובסקי,
אשר צימרמן.
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"כמו בבית"
שרותי קייטרינג בהזמנה אישית,
ומכירת אוכל במשקל.

כללים לשיוך פירות הנכסים בדפנה
מבט שונה
שיוך פירות הנכסים ועקרונותיו הוצגו בדף המידע
האחרון ע"י אורית פראג במילים הבאות ואני מצטט
"המודל שלנו שואף לצדק חלוקתי המתבסס על וותק".
על פניו נראה סביר ,כי בקיבוץ הישן כשלא היה מימון
לכל הדברים הנוספים בנוסף לצרכי היום יום כגון
מזגנים ,טלוויזיות ,שכון וותיקים או לימודים ,עקרון
הוותק קבע את סדר החלוקה  ,כשברקע ברור שכולם
יקבלו בסופו של תהליך את הכל .אלא שמאז הקיבוץ
השתנה מאוד ,עשינו הפרטה כוללת והבסיס השווה
לכולם השתנה.
מה שלמעשה מוצע כאן (שאלתי בטלפון את אורית) שמי
שיש לו יותר וותק ,יקבל יותר מרווחי המגזר העיסקי.
תשאלו אז מה לא בסדר בזה? הרי מי שיש לו יותר וותק
 ,תרם יותר לדפנה .אז הנה מה שלא בסדר :למגזר
העיסקי של דפנה יש לא רק רווחים ,אלא גם חוב
לשלם .על פי ההגיון של חלוקת הרווחים על פי הוותק,
צריך להיות השתתפות בתשלום החוב לפי הוותק ,רוצה
לומר ,מי שיש לו יותר וותק תרם גם יותר לחוב ולכן
עליו לשאת יותר בתשלום החוב.
טוב אז מה אתה מציע תשאלו? אז הנה מה שאני מציע.
מאחר ובמסגרת שיוך הדירות כבר קיימת התחייבות
לשלם מרווחי העסקים קודם כל לחברים שנשארו
בדירתם ושייכו אותה בלבד ורובם מהדור הוותיק יותר
אני מציע מודל שונה  ,המודל שלי שואף לצדק חלוקתי
המתבסס על שיוויון בין בתי האב ,לכן פירות הנכסים
יחולקו שווה בשווה בין בתי האב  .בדומה למושב
שיתופי.
שווה בשווה מ  1סיבות
 .0גם צעירי הוותיקים עם וותק של  /0שנה +
והוותיקים מאוד כ  20שנה( +אגב אני באמצע
.+כמו הרב ,תודה ששאלתם) כך שהוותק די חסר
משמעות כמדד .
 .6לאחר הוויכוחים הגדולים על שיוך הדירות ,המודל
הזה יוריד את גובה הלהבות והטינה.
לבתי אב מהסיבה הבאה :מאחר ואנחנו משלמים את
מס הקהילה לפי בתי אב ,ראוי שגם הרווחים יחולקו כך.
שבת שלום ,אריק פלד
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ביום שישי בין ::11-:0111
מכירת אוכל במשקל.
בבית של טל תומר
מול מגרש הטניס.
אוכל ביתי במגוון סגנונות,
טרי וטעים.
יש מספיק לכולם
אתם מוזמנים לבוא לראות
ולהתרשם.....
{גם אם לא הזמנתם}

לפרטים נוספים1

טל תומר 150-76105:6
בבית5675 1

יש אפשרות להזמין תפריט מיוחד
בתאום מראש.

הודעה
כוכי קוטלר הגישה בקשה
לאישור בניה בבית ליד הדן.
אפשר לעיין בתוכנית במזכירות.
אם יש הסתייגויות נא להגישן בכתב
לועדת תכנון עד .623236006
יהודה
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