נאות מרדכי
זה הבית שלי
דפי מידע למתעניינים בקליטה

לפרטים
הרן מן-ריינס
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haran.hrm@gmail.com

Plants are like people.
They're unique and they need
different things to grow.
What works for one plant
might not work for another.
So, before planting,
do your research!

מי אנחנו
קיבוץ נאות מרדכי (נקרא ע"ש מרדכי רוזובסקי – פעיל ציוני מארגנטינה)
הוקם ב 2 -בנובמבר  1946בגליל העליון על גדות הירדן בלב עמק החולה.
סביבו ,ככתר הדור ,הר החרמון ,הרי הגולן והרי נפתלי .הקיבוץ נמצא כ10-
ק"מ דרומית מזרחית לקריית שמונה מצומת הגומא כ 4 -ק"מ על
כביש.977-
הקיבוץ נהנה מנוי יפה ומזמין וכן מיופיו של נהר הירדן – התוואי
ההיסטורי העובר בקרבתו.
נאות מרדכי הינו "קיבוץ מתחדש" השומר על רשת בטחון לוותיקים
ובעלי הצרכים המיוחדים .כמו גם ,שמירה על ערכי יסוד המהווים את
הבסיס לקהילה צומחת ומתפתחת :חינוך איכותי ,עזרה הדדית ,שותפות
באחריות הקהילתית ,אירועי תרבות משותפים ועוד .הקיבוץ מבוסס
כלכלית ,מעמיד לרשות חבריו חינוך איכותי ומקיים מרקם חיים קהילתיים
ותוססים של תרבות ,בריאות ואחריות הדדית ,תוך שמירה על המסגרת
המשפחתית הפרטית והשילוב ביניהם מעניק לקיבוץ את חוסנו.
לקיבוץ נכסים וענפיים יצרניים פעילים ,כלכלת הקיבוץ מבוססת על
חקלאות – פרדס וגידולי שדה.
בקיבוץ פועלת מערכת חינוך לגיל הרך הכוללת בית תינוקות ,פעוטון ,גנון
וגנים ,בהפעלתם וניהולם של צוותים מקצועיים ,חינוך חברתי – קהילתי,
הפועל במשך כל השנה ,כולל בחופשים .הכולל  5קבוצות גיל ,צוותים
מקצועיים ומנהלת מטעם הקיבוץ ,בית ספר יסודי אזורי בעל מוניטין "לב
העמק" ,בו לומדים תלמידים משישה קיבוצים ,שני מושבים ומקריית
שמונה .בני הנוער לומדים בחטיבת הביניים ובתיכון "עמק החולה"
הנמצא בכפר בלום.

החזון שלנו
נאות מרדכי ,קיבוץ המגדיר את עצמו קיבוץ חילוני ,פלורליסטי.
קיבוץ שיש בו קהילה מגוונת ,הנשענת על ערכים ,עזרה הדדית עם דגש על
איכות החיים ואיכות הסביבה.
קיבוץ רב-דורי ,המקדם צמיחה דמוגרפית וקליטה לחברות מלאה .קיבוץ שבו
המערכת החברתית בנויה על אמון והסכמות.
הקיבוץ פועל לבניית תשתית כלכלית וחברתית ,למען עתיד בטוח של חבריו.
קיבוץ השואף לחדשנות ,יזמות ומחשבה עצמאית ,לצד שימור ערכי ליבה
ומסורות .קיבוץ בו כל משפחה אחראית לפרנסתה ,אך מקיים את עקרון
הערבות ההדדית .קיבוץ המעוניין להרחיב את החיים הקהילתיים שלו עם
אנשים המחפשים קהילה לצד עצמאות  -קיבוץ שחורט על דגלו שמירה על
איזון בין צרכי הפרט לצרכי הקיבוץ.
קיבוץ שכל חבריו שווי זכויות וחובות ,המבינים שחיי הקיבוץ מושתתים על
הסכמות חברתיות ,קהילתיות ,ערכים ומעורבות בעשייה החברתית
והכלכלית.
קיבוץ אשר חבריו תורמים מיכולתם ונהנים מכוחה ומחוסנה של הקהילה.

דמוגרפיה
אוכלוסיית הקיבוץ מונה כיום
כ  298חברים 210 ,ילדים,
 229תושבים,
 39צעירים (עד גיל ,) 30
 9חיילים וחיילות
בשירות צבאי
(כל הנתונים נכונים ל .)1/07/2021

הקיבוץ בתהליך קליטה של
משפחות צעירות בני משק
ותושבים ,המבקשים להצטרף
לקיבוץ כחברים בנאות מרדכי.

תרבות פנאי ושירותים
בנאות מרדכי שירותים מגוונים לחבר החל
משירותי מרפאה ועד שירותים לשעות הפנאי.
(לכל תחום אחראי איש מקצוע הדואג ופועל
למענה לצרכים)
להן חלק מהשירותים :
בריכת שחיה ,אולם ספורט ,מגרש כדורגל,
מגרש טניס ,מבני ציבור כמו מועדון לחבר,
מועדון לוותיק ,מתפרה ,מכבסה ,ספריה וחדר
עיון ,תאי דואר וסניף דואר נע ,מרכולית,
מרפאת קופ"ח ומרפאת שיניים ,ארכיון ,עו"ס,
פאב ובית כנסת .פעילויות תרבות ,ספורט
ופנאי .אנשי שירות ,אחזקה ,תשתיות ועוד...
עסקים ,מפעלים ויזמויות
בקיבוץ מגוון עסקים כגון :חקלאות ,מערכות
סולאריות ,שותפויות בתאגידים חיצוניים ועוד
בתחומו מתנהלים גם שני מפעלים תעשייתיים:
"טבע נאות" ו "גניגר" כמו גם עסקים קטנים
עצמאיים של חברים ושל מי שאינם חברים ,כגון:
גלריה לאומנות ,סטודיו לפיתוח הגוף ועוד.

תהליך הקליטה בנאות מרדכי
החל משנת  2012הקיבוץ קולט חברים חדשים
לאחר הפסקה של מספר שנים :משפחות וילדים
נהנים מליווי צמוד של צוותים מקצועיים,
שמעמיד הקיבוץ לצורך הקליטה כדי להבטיח
השתלבות מוצלחת וטובה של הנקלטים.
הקליטה בקיבוץ הינה לחברות ושותפות מלאה

עיקרי מתווה הקליטה

הקיבוץ פועל כיום לאישור תב"ע חדשה שתאפשר הקמת שכונה חדשה
בצדו הדרומי של הקיבוץ ותפתח את הדלת להקצאת מגרשים לבנייה
למי שהתקבלו לחברות.
בשלב זה ,טרם התגבשו התנאים לכך שניתן יהיה לשייך מגרשים בשכונה הדרומית.
וכמו כן ,עדיין לא נקבעו עלויות הפיתוח.
בקיבוץ נקבעו שני מסלולי קליטה:
האחד ,מסלול קליטה רגיל – רכישת דירה מהקיבוץ או מיורשים  /עוזבים.
בכפוף למצאי הדירות הקיים בסמוך למועד הקבלה לחברות.
השני ,הצטרפות לחברות על בסיס מגרש עתידי.
נקלט יוכל להצטרף למסלול מגרש עתידי באם עומד בכל התנאים לקליטה רגילה:
א  -הוא מתגורר בקיבוץ בפועל לפחות  12חודשים
ממועד תחילת תהליך הקליטה או ,לפחות  6חודשים ככל שמדובר בבנות ובני קיבוץ
(אחד מבין בני הזוג בת או בן קיבוץ).
ב  -דמי רצינות :אשר ישמשו כמקדמה על חשבון עלויות פיתוח עתידיות בשכונה
בסך של  ₪ 100,00לבית אב( .ככל שמדובר בבנות ובני הקיבוץ,
דמי הרצינות יעמדו על  ₪ 50,000לבית אב להלן" :דמי הרצינות" )
ככל שהנקלט לא יתקבל לחברות ,דמי הרצינות יושבו לו.
יעד הקליטה למסלול עומד על כ  7משפחות בשנה לשנים  2021ו2022-
ולא יותר מ  14משפחות במצטבר.
בתום שנת  , 2022יבצע הקיבוץ הערכה מחדש ויעודכן הסכם הקליטה,
כך שיתאים לשנים הבאות.

שלבי תהליך מיון ,קליטה וקבלה לקיבוץ נאות מרדכי
שלב ראשון  -קשר עם יו"ר צמ"ד של הקיבוץ
1

שיחה טלפונית להעברת מידע

2

שליחת דפי מידע ושאלון למתעניינים

3

פגישה של המתעניינים עם יו"ר צמ"ד,
בסיומה מופנים המתעניינים לצוות "כניסה לתהליך קליטה"

שלב שני  -מגורי חובה בקיבוץ
1
2

מפגש ראשון עם צוות "כניסה לתהליך קליטה" לצורך החלטה האם ממשיכים לתקופת מגורי החובה בקיבוץ

מפגש משוב – במהלך תקופת מגורי החובה ,לצורך החלטה על ההמשך

שלב שלישי – תהליך הקליטה
1

מילוי מסמכים לצורך התחלת תהליך הקליטה והתשלומים המתחייבים מכך

2

פרסום חוברת "נעים להכיר"

3

אבחון כלכלי

4

השתתפות חובה בסמינר אקלום

שלב רביעי – תהליך הקבלה
1
2
3
4
5

ראיון ראשון בוועדת הקבלה
אבחון התאמה קהילתית
דיון בוועדת הקבלה ,לאור תוצאות האבחון
חתימת הסכם הצטרפות לקיבוץ והמסמכים הנלווים והעברת התשלומים הנדרשים

אסיפה וקלפי – קבלה  /אי קבלה לחברות
* לפני תחילת הבנייה על פי שיקול דעת הקיבוץ (וועד הנהלה) חתימת מסמכי השכונה ותשלום כספים
(תכנון  +היתר בניה  +בניה חדשה)
** בשלב זה ,רישום בטאבו מתקיים במגרשים המבונים בשכונה הוותיקה בלבד.
מגרשים עתידיים – רישום ברשות מקרקעי ישראל לעת עתה.
*** בכל שלב של תהליך הקבלה (בכל אחד מהמסלולים)  -יכול ,
כל אחד מהצדדים ,להחליט להפסיק את התהליך  -ללא צורך במתן הסברים.

נאות מרדכי  -תצלום אוויר

נאות מרדכי  -התמצאות

היכן צפויה לקום השכונה הדרומית

עלויות
דמי הרשמה (ליחיד/ה) שהינם על חשבון דמי ההצטרפות ₪ 3,000
(ישולמו עם מילוי טפסי ההרשמה לתהליך הקליטה).
דמי הצטרפות לקיבוץ לבן/בת קיבוץ – 50,000
דמי הצטרפות לקיבוץ לנקלטים שאינם בני/בנות קיבוץ –  ₪ 90,000ליחיד/ה.
דמי הצטרפות לקיבוץ לנקלטים שאחד/ת מבני/ות הזוג
הם בני/ות קיבוץ – .₪ 130,000
קרן לביטחון סוציאלי לחברים החדשים (ליחיד/ה) ₪ 3,650
דמי רצינות (במסלול מגרש עתידי)  50,000לבן/בת קיבוץ
 100,000לנקלטים שאינם בני קיבוץ ,יבואו על חשבון תשלום
עבור פיתוח תשתיות ציבוריות בשכונה החדשה.

עלויות הפיתוח יקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון,
לאחר גמר תכנון פיתוח התשתיות הציבוריות.
רכישת מגרש מבונה מהקיבוץ ,תהיה במחיר שמאות
שוק ,שיקבע על ידי שמאי שימונה על ידי הקיבוץ.
הוצאות טיפול ברשויות המס ₪ 2,139
בתוספת מע"מ כחוק
הוצאות משפטיות  ₪ 5,500כולל מע"מ
צ'ק ביטחון (במסלול מגרש עתידי) בהתאם לעלויות
הפתוח ,להבטחת תשלום סבסוד משב"ש,
שיקבע ע"י משב"ש.
המחירים נכונים לפברואר  ,2022ייתכנו עדכוני
מחיר לפי שינויים בדרישות משב"ש והקיבוץ.
עלות אבחון קהילתי – מרכז הערכה
להתאמה קהילתית
"טנא ייעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בע"מ"
 ₪ 2,100למשפחה ,נכון לפברואר .2022
עלות אבחון כלכלי – אקו  -מומחים לייעוץ וניהול
פיננסי בע"מ  ₪ 1,500ליחיד/ה או לזוג ,נכון
לדצמבר . 2021

מספר הנקלטים,
נכון להיום ,מוגבל:
Add a little bit of body text

עד  7משפחות בשנה
בכפוף למצאי הדירות בקיבוץ
וליכולת הקליטה של מערכת החינוך

עלויות מחייה
טלפון קווי –  ₪ 20לחודש (לא כולל מע"מ)
אינטרנט –  ₪ 80לחודש (לא כולל מע"מ)
כבלים (הוט) –  ₪ 95לחודש (לא כולל מע"מ)
גז – חברת "פזגז" :בלון רגיל ( ₪ 132לא כולל מע"מ)
בלון גדול ( ₪ 387לא כולל מע"מ)
חשמל – לפי קריאת מונה ,בהוראת קבע ,לפי תעריפי רשות החשמל
מים – לפי תעריפי רשות המים
ארנונה –  ₪ 36.77למ"ר ,עבור מבנה מגורים ,נכון לשנת 2022
הנחת אזור במס הכנסה – ( 12%נכון להיום)
בית הספר היסודי "לב העמק" (כיתות א' – ו')
 ₪ 2,218 - ₪ 1,857לשנת הלימודים תשפ"ב (משתנה בהתאם לכיתה)
בית החינוך המשותף "עמק החולה" (ז' – יב')
 ₪ 2,000 - ₪ 1,323לשנת הלימודים תשפ"ב (משתנה בהתאם לכיתה)
מגמות ₪ 638 - ₪ 100 :לשנה (משתנה בהתאם למגמה)

הגיל הרך לשנת הלימודים תשפ"ב
בית "זית" בית תינוקות (לידה עד שנה)
חבר/ה

 2,760ש"ח

ילדי חוץ ותושבים

 3,250ש"ח

ילדי זוג ,שאחד/ת מבני הזוג חבר/ה והשני/יה תושב/ת  2,769ש"ח
בית "פשוש" (גילאי שנה עד שנתיים)
חבר/ה

 2,540ש"ח

ילדי חוץ ותושבים

 2,990ש"ח

ילדי זוג ,שאחד/ת מבני הזוג חבר/ה והשני/יה תושב/ת  2,548ש"ח

בית "אנקור" (גילאי שנתיים עד שלוש)
חבר/ה

 2,490ש"ח

ילדי חוץ ותושבים

 2,960ש"ח

ילדי זוג ,שאחד/ת מבני הזוג חבר/ה והשני/יה תושב/ת  2,510ש"ח
גן "פטל" וגן "רקפת" (גילאי  3עד )6
חבר/ה

 1,410ש"ח

ילדי חוץ ותושבים

 1,737ש"ח

ילדי זוג ,שאחד/ת מבני הזוג חבר/ה והשני/יה תושב/ת  1,447ש"ח
הנחה של  3%על ילד שני (מהמחיר הנמוך)
הנחה של  5%על ילד שלישי (מהמחיר הנמוך)

חינוך חברתי  -קהילתי לשנת הלימודים תשפ"ב
חבר/ה

תושב/ת

בית "שחף" (כתות א'  -ב')

 580ש"ח

 710ש"ח

בית "דיה" (כתות ג'  -ד')

 580ש"ח

 710ש"ח

בית "נשר" (כתות ה'  -ו')

 580ש"ח

 710ש"ח

תיכון  -נעורים (כתות ז'  -יב')

 350ש"ח

 450ש"ח

לא כולל פעילויות מועצה ,טיולים וסדנאות חיצוניות

המחירים הנקובים הם לחודש
כל המחירים כוללים מע"מ

בהצלחה!
קיבוץ
נאות מרדכי

