קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 849
29/2/04
בדף הפעם*:דו"ח מישיבת המזכירות*לקראת שיחת קיבוץ*הצעת וו .השקיפות*צוות
)(+
שיוך דירות-נכסים*שונות
 &.דו"ח מישיבת המזכירות מה27/2/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג,גרשון אשחר,גיורא אתר,מוטי ברנדס,שמעון כורם,משה
סוקר ,ורד ענבר,יאיר שוורץ,יוסי שחר,דני שני.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2נוהל בע"ת-סיכום (3הכנסות צדדיות (4
כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב20/2/04-
(2נוהל בע"ת-סיכום – כמה הערות הגיעו למזכירות בעניין הנוהל .מרבית ההערות עסקו
בחוסר בהירות בסעיפים שונים .ראויה לציון התוספת המגדירה את אופן בחירתו של יו"ר
ה'מועצה' דבר שלא צוין עד עתה.הנוהל נשלח לאתר הקיבוץ.
(3הכנסות צדדיות -המזכירות דנה בתופעה בה חברים 'מביאים לביתם' הכנסות צדדיות-
אם בעבודה נוספת ואם במכירות שונות  .בדיון עלו היבטים שונים של נושא זה :מצד
אחד -הרצון לשפר הכנסה הנתקל בקשיים שמערים ה'מודל המשולב' ומצד שני חובת
מוסדות הקהילה למנוע אנרכיה ואובדן שליטה על מערכת העבודה וההשתכרות שלנו .על
דעת מרבית המשתתפים בדיון היה כי חשוב למהר ולתת תשובות מאורגנות ומסודרות
לחברים המשדרים בנושא זה צורך אמיתי .החלטת המזכירות – שנכון להיום השתכרות
והכנסות החברים במסגרת ה'מודל המשולב' בלבד .המזכירות תיזום בהקדם בדיקה
מחודשת של הנושא.
(4כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים -נושא זה עלה בישיבת המזכירות לראשונה באוגוסט שנה
שעברה ומאז הוא מגיע לסירוגין לדיונים .הטיוטא המוצגת בהמשך היא טיוטא חמישית
המנוסחת במזכירות דבר המראה על הזהירות הרבה בה טופל הנושא הרגיש.
כדאי אולי לתזכורת להביא ציטוט מסיקור הישיבה באוגוסט :2003
"על פי תקנון הקיבוץ ועל פי המודל המשולב צריכות כל ההכנסות המגיעות לחברים להיכנס לקופת
הקיבוץ שממנה מחולקים התקציבים לחברים .הכנסות אלה כוללות ,כפי שכתבנו במודל ,גם כספים
מאד אישיים כמו חיסכון פנסיוני ,קרנות השתלמות וקצבאות למיניהן .היום ,בעקבות סיכומים שנעשו
עם מוסדות הקיבוץ ובלעדיהם הגענו למצב שלא כל החברים מכניסים את כל הכספים המגיעים אליהם
לקופה המשותפת והתוצאה:
• שנותר פחות כסף בקופה המשותפת לחלוקה לתקציבי החברים.
• שההחלטות שהחלטנו לא מתקיימות ויהיה יותר קשה לקיימן בעתיד.
• שמי שכן מעביר כספים מרגיש פרייאר וחברים נמאס להם להרגיש פראיירים
• ושהתופעה של אי -העברת כספים מתרחבת גם לתחומים נוספים".

עד הנה הציטוט לתזכורת .המזכירות יוצאת מתוך הנחה וגם מקווה שהצגת הטיוטא היא
תחילתו של דיון ציבורי פתוח .בהתאם לקוו מחשבה זה היא גם מציגה בנוסח
שיובא כאן שתי גירסאות לשיקול דעת החברים .להלן הנוסח:

הצעה לנוהל כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים
טיוטא-מס5 .
(1ההצעה עוסקת בכספים שע"פ החלטות קיבוץ יד מרדכי צריכים להיכנס לקופת הקיבוץ ואינם נכנסים.
(2מדובר בכספים המגיעים לזכאי משה"ב,הבט"ל,חברות ביטוח ואחרים .רשימת הכספים תעודכן ותפורט
במהלך יישומו של הנוהל.
(3פרטים אישיים הקשורים לזכאים ייחשפו רק במידה והדבר יסייע לשמירת תקינותו של הנוהל וגם זאת בפני
צוות מצומצם ביותר.
עקרונות ההצעה
א.ההצעה תבוא במקום הסדרים קודמים שעסקו בכספים אלה ובמקומות שלא היו ואין הסדרים.
ב.כל הכספים בהם עוסקת ההצעה וכל המסמכים הקשורים בהם נכנסים לקיבוץ והקיבוץ מעביר
לזכאים כספים ע"פ עקרונות הצעה זו כפי שיפורטו בסעיפים ב, 1-ב 2-וב.3-הקיבוץ,באמצעות מוסדותיו,יסייע
לחבר לקבל מגופים חיצוניים את מלוא זכאויותיו.
הזכאים לקצבאות שכול ואלמנות ממשה"ב ונפגעי פעולות איבה יקבלו  50%מסך ההכנסות הנכללות
בזכאותם(*) .
ב .1-הכספים חלפי ההכנסה/הקשורים בהשתכרות,באובדן השתכרות וכד' יועברו לזכאים ע"פ עקרונות המודל
המשולב.
ב .2-לגבי כספים ו/או מתן שירותים הרשומים במסמכי הזכאות ושאינם נכללים בהגדרות סעיף ב– 1-
לא יהיה כפל תשלומים ו/או מתן שירותים לאותה מטרה.
ב .3-ייבחר צוות שיטפל ביישום ההצעה.
ג .הקיבוץ ינכה סכומים מתקציבי חברים שיבחרו שלא להעביר לקופתו את מסמכי וכספי זכאותם .במהלך
הדיונים להשלמת ההצעה יקבע גובה הסכומים שינוכו.
ד.שאלות בקשר לזכאויות החורגות מעקרונות ההצעה יעביר הצוות להחלטת המזכירות.
ה.זכות ערעור-כמקובל בקיבוץ.
)*( המזכירות מציעה לקיבוץ לבחור בין שני נוסחים :האחד – כולל את הסעיף עם האותיות ה'שמנות'
והשני – ללא סעיף זה .כיוון שמדובר כעת בהצעת-טיוטא לדיון ראשוני מציעה המזכירות לשיקול
דעת החברים נוסח רחב יותר.

לדיון לאחר אישור ההצעה :התייחסות להתנהלות בנושאים אלה בעבר
עד הנה נוסח ההצעה .החברים מוזמנים לשלוח הערות בכתב ו/או להזמין עצמם
לדיונים.
--------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירותביום שני הקרוב – 1/3/04
שיחת קיבוץ ב  20:30בחד"א
על הפרק:
 (1מחיר הק"מ לחבר – הצעתו של ישראל
 (2התנגדות להעלאת מחירים ב  5%במרכול – הצעתו של אילון
 (3הצעה לשקיפות ספר המשרות – הצעת הוועדה
 (4סוזי רגב מציעה מועמדותה לניהול שיחות הקיבוץ
ייתכנו שינויים בסדר הנושאים

לקראת השיחה להלן נוסח הצעתה של 'וועדת השקיפות':
נוהל – שקיפות שכר
 .1הועדה עצמאית וכפופה לשיחת הקיבוץ בלבד.
 .2אין אפשרות לפטר את חברי הועדה,פרט למקרים חריגים בלבד.
 .3הועדה נבחרת לשלוש שנים בלבד.
 .4לועדה מותר להתייעץ עם מומחים בתחום,גם חיצוניים.
 .5רק שכר המשולם ע"י הקהילה או המועצה הכלכלית  ,לחברים או לשכירים  ,ניתן לעיון.
 .6יתנהל רישום של החברים אשר מעונינים לבדוק את השכר.
 .7אין אפשרות לצלם או להוציא את ספר השכר ממקומו.
 .8לאחר כל בדיקה החומר ייגרס.
 .9הפניות תעשינה בכתב,אל חברי הועדה.לאחר התייעצות של הצוות יזומן החבר לפגישה ובה יימסר לו
החומר הרלוונטי.
 .10אין להפיץ את החומר ברבים,אך מותר להתייעץ עם חברי הועדה.

נוהל ערעור
חבר המערער על החלטת הצוות בעניין פנייתו,
א .יכול לבקש דיון נוסף אשר יתקיים תוך שבועיים מהגשת הערעור,בנוכחותו.
ב .ערעור בפני שיחת קיבוץ.

צוות שיוך דירות-נכסים
פעילות צוות שיוך נכסים-דירות החלה ביום ראשון ,ה  15לפברואר ,בפגישה
של קבוצת החשיבה הרחבה.
בדיון מיקדנו את המניעים לטיפול בנושא ובעיקר הצורך בחיזוק מעשי של
הביטחון הסוציאלי האישי והגברת תחושת הביטחון בעתיד .מניע מרכזי נוסף
– ההרכב הדמוגרפי של קיבוץ יד-מרדכי ותחושת הצורך הדוחק בהצערת
האוכלוסייה והרחבה דמוגרפית איכותית.
כמבוא ובסיס להמשך התהליך הוכנה טיוטא למסמך עקרונות לעתיד קיבוץ
יד-מרדכי .חברי הקבוצה יציגו את הטיוטא לחברים לקבלת התייחסויות
ובהמשך תגובש הצעה שתובא לאישור הקיבוץ.
בפגישה הקרובה ,היום ,ה 29 -לפברואר ,תחל קבוצת החשיבה בלימוד היבטי
שיוך הנכסים בהנחיית המלווה המשפטי
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לחברים שלום
בהמשך לאישור תוכנית הקהילה ל ,2004החל מחודש מרץ  04מחיר טיפול רגיל בקוסמטיקה
יהיה  .₪ 20החיוב דרך תקציב אישי.
בברכה
דודי

להלן סיכומים שנעשו עם נציגי סלקום":

בניה פרטית :לפני חודשים אחדים אישרנו הזמנת חלוקת איזורי המגורים שלנו לשטחי מגורים
אצל חברה לתכנון ולפני שבועיים שלושה קיבלנו את הצעתם .עדיין המלאכה רבה ביישום הצעתם
בשטח אולם ניתן כבר היום,בעקבות קבלת הצעתם לגשת לבנייה פרטית מסודרת .תוך ימים לא
רבים תתפרסם הודעה על כניסה להליך מסודר של בנייה פרטית וחברים הרוצים להתחיל לבנות
מתבקשים להתאזר בעוד מעט סבלנות.

נין לרגינה
נכד לנעמי וקרלו
ובן לאוהד ושימרית – נבו
נבו נולד בדיוק ביום הולדתה ה 90-של רגינה !!
מזל טוב לכל המשפחה !!


שבוע טוב-האביב קרוב
בית יד מרדכי
הביא לדפוס:יוסי שחר

