קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 947
25/4/06
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :משיחת הקיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *מהנה"ח וו .הפנסיה*מהמחשביה*

דו"ח משיחת הקיבוץ בתאריך – 20/4/06
על סדר היום

(1יעקב קפלן כמועמד הצוות הממליץ והוועדה הכלכלית לתפקיד יו"ר וו .כלכלית
ביד מרדכי
(2ערעורו של משה סוקר על הרכב צוות מש"א שאושר במזכירות
(3ערעורה של רחל שטיין על החלטת המזכירות להפסיק את פעילות ה'חנות יד שניה'.
מנחה – סוזי רגב צילם ושידר – יואל שטיין נכחו עד  10חברים

דו"ח מישיבת המזכירות מה21/4/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה(1 :צוות ממליץ לבחירת מזכיר ומ.קהילה (2דיור למסיימי י"ב וחיילים
(3הסדרי רכב /נהג בית
(1צוות ממליץ לבחירת מזכיר ומ.קהילה -תמיר הציג בפני חברי המזכירות הצעה להרכב הצוות שימליץ בפני
הקיבוץ על מועמדים לתפקידי מזכיר ומ.קהילה .ההצעות מוסכמות ולפי התקנון שלנו הן זקוקות לאישור
המזכירות .המזכירות אישרה את הצוות בהרכב  :תמיר אבני ) מ.הצוות( ,אלון דגן ,נעמי כהן ,עפרה הלפרין,
אילון פרידמן ,איתן ציון.
(2דיור למסיימי י"ב וחיילים -הנושא עלה לדיון במזכירות לפני כשלושה שבועות בעקבות ערעורים של חברות/ים
על החלטת מזכירות שפורסמה בענין זה.
כעת ערכה המזכירות דיון חוזר באותו נושא והיא משנה במעט את החלטתה הקודמת וקובעת :
א .בנים/ות שבבית הוריהם אין חדר עבורם )חדר ליחיד( ,זכאים לחדר בקיבוץ ויזוכו בסכום של  250ש"ח
לחודש בתקציבם אם יוותרו על זכאותם.
ב .בנים/ות שבבית הוריהם יש חדר עבורם )חדר ליחיד( ,ישלמו עבור חדר בקיבוץ סך של  150ש"ח לחודש.
משמעות ההחלטה היא שהמזכירות לא קיבלה את הערעורים אלא שינתה,כאמור ,במעט את החלטתה הקודמת.
הטיעונים העיקריים התומכים בעמדת המזכירות כפי שנשמעו בישיבה :
 (1זכאות אוטומטית לכל מסיים י"ב משמעותה אובדן אפשרות הכנסה נוספת לקהילת יד מרדכי בסך של כ 150אש"ח
השנה ולא יהיה זה נכון לוותר על סכום כזה.
 (2הסכום שאותו יצטרך מסיים י"ב או חייל לשלם ,אם ברצונו בחדר משלו ולמרות שבבית הוריו יש חדר עבורו,
הועמד על  150ש"ח לחודש והמזכירות חושבת שבסכום כזה הם יכולים לעמוד.
(3הסדרי רכב /נהג בית -שוב  ,נושא שעלה כבר לדיון  ,פורסמה החלטה מסכמת  ,הוא חוזר לדיון ונחתם
בשינוי קטן בהחלטה הקיימת .ראשית נוסח ההחלטה שהתקבל עתה:
א .תקציב נהג בית בסך  150אש"ח יחולק לבתי אב שאין ברשותם רכב צמוד ממקום העבודה,לפי המפתח
של נקודות התקן.
ב .מכירת כרטיסים לנסיעות נהג בית לאשקלון דרך המרכול לפי  8ש"ח לכל כיוון.

ג .צוות מצומצם של ו.רכב יבדוק ויעדכן את אחוזי הקיזוז מבעלי רכב צמוד.
ד .ו.רכב תגיש הצעה כוללת ומעודכנת בנושא הניידות לשנת התקציב הבאה.
השינוי בהצעה זו לעומת קודמתה הוא בסיומת  ,בסעיף ד' .בהצעה הקודמת דובר על הצעה כוללת בתוך
כמה שבועות וכעת מדובר על הצעה כזאת שתובא לשנת התקציב הבאה .הסיבה לשינוי  :בפני המזכירות
הוצגו כמה מהנושאים שבהם צריכה הצעה כוללת לטפל ומסקנתם של מרבית חבריה היא שמדובר בנושאים
שיידרש זמן רב ומאמץ כדי להסדירם ולא כדאי להמתין עם מה שניתן ליישם כבר עתה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

שלוש הודעות
 .1הודעה מהנהלת החשבונות וועדת הפנסיה
חברי קבוץ המועסקים בתלושי שכר ,וצברו או צוברים זכויות פנסיוניות מעבודתם ,מקבלים
בתקופה זאת של השנה דוחות על צבירותיהם לשנה שהסתיימה ומשנים קודמות .דוחות אלה
מקרנות הפנסיה )או ביטוחי המנהלים( ,הנם בנוסף לדו"ח  106המרכז את כל נתוני השכר של
השנה שהסתיימה.
החברים מתבקשים להעביר את דו"חות  106ואת הדוחות מקרנות הפנסיה להנהלת החשבונות.
הנתונים הכרחיים לצורכי הנהלת החשבונות ולצורכי איתור זכויות הפנסיה שנצברו.
כידוע ,הקבוץ אינו צובר פנסיה לחברים אשר מעסיקם מפריש עבורם לחסכון פנסיוני .מדי שנה
נערכת בדיקה של הפנסיה שנצברה ,ואם יש צורך נשקלת הפקדה להשלמה .בהעדר נתונים ,לא
ניתן לבצע הפקדות מתקנות.
גלעד בארי – רכז צוות פנסיה.
מאירי פרל – חשב הקיבוץ.

יחד עם דף מזכירות זה מחולק לתאים גם דו"ח מוועדת פנסיה והסבר לדו"ח האישי מ"עתודות"
שכתב גלעד ב .מרכז הוועדה
................................................................................................................................

 .2הודעה מהמחשביה
שלום רב ,
החל מ 23.04.06-מאיר יצחק מצטרף ,לאחר שעות העבודה הרגילות שלו בחשמליה,
לענף מתן שרותי מחשב – המחשביה.
מאיר יתן שרותים אלו לחברים בלבד במסגרת המחשביה וכל הכרוך בכך )לדוגמה
חיוב ,רכישות וכו'(.
פניות לקבלת שרותים יעשו בצורה המקובלת – פלאפון מחשביה – 0523-923177
או בדוא"ל admin@y-m.co.il
בברכה גי 
................................................................................................

 .3הודעה על קלפי בסוף השבוע
 28 – 29/4הצבעות בקלפי.
29/4/06
בסוף השבוע  ,בימים שישבת /4/06
הנושאים עליהם נצביע ) אישור לכל הנושאים מצריך הפעם רוב רגיל ( :
 .1אישור מינויו של אלחנן ורדי כמבקר פנים ביד מרדכי
 .2אישור מינויו של יעקב קפלן כיו"ר וו .כלכלית ביד מרדכי
 .3ערעורו של משה סוקר על הרכב צוות מש"א שאישרה המזכירות
 .4ערעורה של רחל שטיין על החלטת המזכירות להפסיק את פעילות
ה'חנות יד שניה '
.................................................................................................................
הביא לדפוס יוסי שחר

