קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 986
29.03.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת קלפי *דו"ח משיחת קיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

הצבעת קלפי
תיערך בסוף השבוע הנוכחי 30-31/3/07
בנושאים:
 .1המלצת הוועדה הכלכלית לממש כל אחזקות הקיבוץ בתנובה )מכירת מניות תנובה(.
 .2המלצת המזכירות לאחד את המשרות 'חשב' ו'גזבר' למשרת 'מנהל כספים' )משרה מקצועית(.

דו"ח משיחת קיבוץ
נושא השיחה .1 :המלצת הוועדה הכלכלית לממש כל אחזקות הקיבוץ בתנובה )מכירת מניות תנובה(.2 .
דיון בהמלצה לאחד את המשרות 'חשב' ו'גזבר' למשרת 'מנהל כספים' )משרה מקצועית(.
תאריך השיחה .27/03/07 :יו"ר השיחה :דני שני .צילם ושידר :משה הקל .נכחו באסיפה 5 :חברים.
.3030-31/3
31/3/07
החלטות :הנושאים יובאו לצבעה בקלפי בסוף השבוע הקרוב /3/07
_________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 23/03/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,אילון פרידמן ,שמעון כורם ,מאיר שגיא,
גיורא אתר ,יריב קלרמן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נושאי הישיבה (1 :אישור 'צוות בוחר' לניהול מכרז ריכוז המשק (2 .דיון בנושאים אחרים שטרם
הסתיימו.

 (1אישור 'צוות בוחר' לניהול מכרז ריכוז המשק
המזכירות אישרה את יעל וינמן ,מוטי ברנדס ,גלעד בארי וניצן ישראלי לחברים ב'צוות הבוחר' אשר ינהל
את מכרז משרת ריכוז המשק .את הצוות ירכז תמיר אבני ,מנהל מש"א .כאמור בהחלטות קודמות ועל פי
נוהל 'בחירת בעלי תפקידים מרכזיים' מטרות הצוות לבחון את הגדרות ודרישות התפקיד וכן להמליץ על
המועמד המתאים למילויו .כחלק מעבודתו ,יראיין הצוות בעלי תפקידים ,מרכזי ענפים וכן כל גורם אחר
ונוסף אשר הצוות יראה לנכון לשוחח עימו בנושא .בסיום התהליך יציג הצוות המלצתו בשיחת הקיבוץ
והיא תובא לאישור החברים בקלפי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

כואבים ומשתתפים בצערם
של דוד כשר ,לינדה והמשפחה
על פטירתו של

מרדכי כשר
אחיו של דוד

בית יד מרדכי
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לסבים הגאים יעקב אוריש וחיה גל
ולהורים המאושרים
נרי וגלית-שרה
מזל טוב להולדת הנכדה והבת!
ומזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

________________________________________________________________________

טיול ט"ו בשבט – תודות
לצוות המסור והנאמן ,משה הקל ,גיורא אתר ,מיקי קציר ומיכה רגב ,שמקפיד כל שנה להוציא אותנו
לחיק הטבע לטיול ט"ו בשבט המסורתי – יישר כוח ותודות .השנה טיילנו בשמורת הטבע של חולות
אשדוד במסלול חולי ושקט ובמזג אוויר נעים ונוח .הטיול החל בסמוך לכניסה הדרומית של אשדוד
והסתיים בארוחת צהריים "על האש" במבואות כפר הנוער ניצנים .היה מהנה ומאתגר למבוגרים ולילדים
והלוואי ונוף הדיונות יישאר ויישמר לעוד דורות רבים .להתראות בשנה הבאה )אולי בטורקיה.. (?..
נמסר על ידי יריב קלרמן ואופיר לבנה ,בשם החברים שטיילו ונהנו
_________________________________________________________________________

מכירת מניות תנובה – לקראת הצבעת הקלפי בסוף השבוע
כאמור בפרסום קודם ,יד מרדכי ,כמו שאר הקיבוצים והמושבים חברי תנובה ,נדרשים להודיע לתנובה עד
 11.4.07על אופן אחזקתם בחברה .כאן חשוב לנו להדגיש שקיבוצים ומושבים שלא יימכרו את מניותיהם
כעת יאבדו את זכותם לפטור "היסטורי" ממס רווחי הון שניתן על ידי מוסדות המדינה לבעלי מניות
תנובה שנוסדו לפני שנת  .1949שיעור המס במכירה עתידית עשוי להגיע עד לשיעור של  35%משווי
המניות בעוד שקיבוצים ומושבים שימכרו את המניות מיד עשוי להגיע לשיעור של  10% - 7%בלבד .מכאן
שדחיית המימוש תיחשב כאירוע מס נפרד ויקר מאד ולכן ההמלצה היא למכור את כל מניותינו כעת .שווי
מניותינו בתנובה הינו בשיעור של  10מליון  .₪במסגרת הסדר הקיבוצים אנו נדרשים להעביר מסכום זה
כ 2.5 -מליון  ₪למוסדות המדינה ולמערכת הבנקאית.
תזכורת ודגש :בקלפי הקרובה נצביע אך ורק על סוגיית מימוש האחזקות ,קרי :מכירת המניות של יד
מרדכי בתנובה .רק בשלב מאוחר יותר ,לאחר שתתקבל המלצה מקצועית בנושאי מיסוי כספי התמורה
מהמכירה ,תגובש הצעה לחברים באשר לשימושם )החזר חוב  /השקעה בפנסיה  /אחר( .ההמלצה תובא
לדיון ציבורי נפרד ולהכרעת החברים בקלפי נוספת.
נמסר על ידי הנהלות המשק והקהילה
_________________________________________________________________________

תזכורת משבוע שעבר :אביב הגיע פסח בא
מסורת חדשה – כולם עוזרים!
'צוות פסח' מכין את החג במשך שנים על שנים .כדרך הטבע חבריו לא נהיים צעירים יותר
ויום העבודה ארוך מאד !..כמו כן ,חלק מחברי הצוות נעדר לעתים מערב החג כך שחיסול
"הסדר" נופל על מעטים ובעיקר על מעטות.

אי לכך ברצוננו להנהיג מסורת חדשה :כל משפחה משאירה נציג/ה לחיסול הסדר
אנא קבלו פנייתנו ברוח חגיגית וספורטיבית  -כך נזכה להרבה 'פסחים' משותפים ומהנים!
בברכת חג שמח ,צוות החג
__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג פסח שמח וכשר לכל בית יד מרדכי !
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