קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1155
11.2.11
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :הצבעה בקלפי *לקראת קלפי *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה............................
__________________________________________________________________________

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל
1111-13/2
13/2/2011
בסוף השבוע וביום ראשון /2/2011
בימים ובשעות:
שבת 11:30-13:30 -
שישי 18:30-20:30 -
ראשון 11:30-13:30 -
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאמץ את תוכנית האסטרטגיה הפיננסית )תכנון ומדיניות פיננסית לטווח ארוך( כמסגרת
תכנונית לטווח ארוך וכבסיס לקבלת החלטות בניהול העסקי  -פיננסי של המשק והקהילה ,כפי שהוצגה
.31/1
31/1/11
בפירוט בשיחת קיבוץ מיום /1/11
התוכנית תיבחן על ציר הזמן.
תוכניות השקעות במשק ובקהילה יאושרו ספציפית ובנפרד בהתאם לנוהגים ולנהלים המקובלים בקיבוץ.
בעד  /נגד  /נמנע
--------------------------------------------------------- ,21/1ובשיחת
21/1/11
 .2הקיבוץ מאשר את מודל הפנסיה החדש כפי שהוצג בפירוט בדף מזכירות מס' /1/11 ,1152
.31/1
31/1/11
הקיבוץ מיום /1/11
בעד  /נגד  /נמנע
--------------------------------------------------------- .3שיקום הנוי ותשתית ההשקיה במתחמי המגורים בגמר פרויקט הממ"דים יהיו באחריות ובמימון
הקיבוץ  /קבלן הממ"דים .השקיית הנוי במגרשי החברים תעבור לאחריות החברים ועל חשבונם.
בעד  /נגד  /נמנע
--------------------------------------------------------- .4הקיבוץ מאשר לפנות לרשם האגודות השיתופיות ולבקשו לסווג משנית את הקיבוץ כאגודת מים.
בעד  /נגד  /נמנע
---------------------------------------------------------.31/12
31/12/1
/12/11
 .5הקיבוץ מאשר הארכת כהונת מזכירות עד /11
בעד  /נגד  /נמנע
----------------------------------------------------------

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
1

קריאה לתמיכה בתוכנית הפנסיה החדשה
בשעה טובה ,מוגשת לאישור הקיבוץ תוכנית פנסיה חדשה עליה עמל צוות מיוחד במהלך השנה
האחרונה .הצוות כלל את שמעון ,גדי וגלעד – נציגי ועדת הפנסיה ,יריב ,דודי דורון אופיר ומוטי – נציגי
הנהלת הקיבוץ.
התוכנית מבטיחה מימוש יעדים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הגדלת הפנסיה כך שתעמוד על  40%מהשכר הממוצע במשק ,נכון להיום – ) .₪ 3,276מדובר בסכום
גבוה יותר מהסכום המינימאלי שנגזר מתקנות רשם האגודות השיתופיות(.
הגדלת תקציב הקיום )רשת הביטחון( לפנסיונר יחד בזוג ,נכון להיום לסך  ,₪ 5,326ולפנסיונר יחיד
ללא בן זוג ,נכון להיום לסך .₪ 6,125
השלמת ההפקדות לתוכנית הפנסיה האישית של החברים טרם התחלת המשיכה מהקרנות.
השלמת הסכומים החסרים בקרן המילואים ,עבור החברים שכבר החלה משיכת פנסיה עבורם
מהקרנות.
הגדלת סכום ההפקדה השנתי מהעסקים ליעדי הפנסיה ורשת הביטחון לפנסיונרים לסך  1.8מליון ,₪
וזאת עד סגירת החוב האקטוארי ,כולל למצטרפים הצעירים.
הפקדת סכום נוסף של  1מליון  ₪מדי שנה מהעסקים ,במשך  6השנים הקרובות ,לצמצום החוב
האקטוארי.
הבטחת הפקדה של  2.2מליון  ₪הנמצאים בקופות גמל של הקיבוץ ,לתוכנית הפנסיה.
הצמדת סכומי ההעברות וההפקדות למדד.

התוכנית שהתגבשה תחייב את המערכת העסקית של הקיבוץ למאמצים יוצאי דופן במהלך השנים
הקרובות ,וגם בהמשך .במקביל לסימון נושא הפנסיה כיעד ראשי ,נמשך שדרוגן של מערכות התשתית,
טיפול בפרצלציה ושיוך הדירות ,קליטה והקמת שכונה חדשה ,ועוד.
הסדרת נושא הפנסיה ,יסייע לשילוב ידיים בהשגת שאר היעדים הגדולים הניצבים בפתח.
ברצוני לבטא הערכה ולהודות באופן אישי לכל חברי הצוות :יריב ,דודי דורון ,מוטי ,אופיר ,שמעון וגדי,
על השקעתם ותרומתם בגיבוש התוכנית ,ועל הנכונות לשאת במאמץ הגדול הנגזר ממנה.
אני קורא לחברים לתמוך בתוכנית.
גלעד בארי – רכז צוות הפנסיה
__________________________________________________________________________

לקראת קלפי – שיקום תשתיות השקיית הנוי
לבקשת חברים ולקראת ההצבעה בקלפי מוגשים שוב העקרונות והנימוקים בעד ההצעה לשיקום תשתיות
השקיית הנוי ,כפי שעלו על ידי המזכירות )ד.מ (21.1.11 ,1152 .וכפי שהוצגו על ידה בשיחת הקיבוץ
):(31.1.11
 .1ההצבעה הינה המשך מחייב להצבעה בין חלופות שנערכה בנושא בדצמבר  .10ממשיכים כעת עם
החלופה שזכתה לרוב בהצבעה הקודמת.
 .2האחריות והמימון
א .לשיקום הצמחייה/דשא
ב .לשיקום התשתית הפיזית של ההשקיה
הינם ע"ח הקיבוץ  /קבלן הממ"דים!
 .3השקיית הנוי במגרשי החברים עוברת לאחריות החברים ועל חשבונם .מובן מאליו כי המס לחברים לא
יכלול חיוב בגין השקיית נוי במגרשי חברים במתחמי המגורים.
 .4הקיבוץ יסייע בחשיבה ובתכנון הגינון של כל בית אב.
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למעוניינים ,השיקום יכלול גם פתרונות לצמצום עלויות ההשקיה על ידי הנחת טוף ,שתילת צמחייה
משתרעת הצורכת מעט מים וכד' .כל חבר יוכל לבחור את סוג הגינון והצמחייה ואת סוג ההשקיה
בתוכנית שיקום הנוי במגרשו.
 .5על מנת שאחורי הבתים לא יוזנחו  -יוצע על ידי הנוי גינון מתאים או כיסוי דקורטיבי אחר כגון טוף
)כדוגמת השיקום שבוצע כבר בשכונת סולל בונה – מומלץ לגשת ולהתרשם(.
נימוקים עיקריים לתמיכה בהצעה:


יש לשמור על המגמות עליהן החלטנו ובהן בחרנו ,זו המשמעות של תהליכי שינוי אורחות החיים
ושיוך הדירות והפרצלציה ,כלומר כל בית אב צריך להיות אחראי להשקיית חלקתו ולשאת בנטל
בהתאם .זכותו של כל חבר לקבוע כמה ירוקה ,מבונה או פורחת תהיה סביבתו בתוך מגרשו.



יש הגיון רב להביט קדימה ולתכנן כבר היום את שיקום הנוי והתשתית בראיה עתידית של
חלוקת המגרשים .אין שום טעם לבזבז משאבים כספיים בביצוע השיקום לתשתית ציבורית
כשבעוד תקופה נראית לעין יחולקו המגרשים ויהיה צורך להתאים את תשתית ההשקיה למגרשי
החברים.



המים הפכו מזמן למוצר יקר שעלותו עולה כל הזמן .העברת השליטה לכל בית אב בשימוש במים
בחצר המשפחה תאפשר לחברים התייעלות וחיסכון בנושא זה )בדומה להתייעלות בחשמל ,מיי
השתייה ,המים החמים והגז(.



החששות לפגיעה באופי הירוק של הקיבוץ הינם סובייקטיביים .החברים לא בהכרח ימהרו לייבש
גינותיהם .מעבר לכך וכאמור ,הנוי יסייע בחשיבה ותכנון של גינון המגרשים תוך מתן פתרונות
גינון לחברים ,לאחורי הבתים ולהתייעלות בהשקיה.
מה עוד שהשטחים הציבוריים ברחבי הקיבוץ ימשיכו להיות מגוננים וירוקים כמיטב המסורת.

בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 7.2.11
נכחו בישיבה :רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב
קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1מימון לפרויקט מיגון הבית הסיעודי
המזכירות התעדכנה במכתב מאת יאיר פרג'ון ,ראש המועצה:
6.2.11
אל :מזכירות קיבוץ יד מרדכי
שלום וברכה,
"אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי"...

הריני שמח לבשר לקהילת יד מרדכי כי לפני זמן קצר התקשר השר
מתן וילנאי ובישר כי בישיבת הממשלה מהבוקר  ,6/2/2011אושר סך
 5מיליון  ₪לפרויקט "הבית הסיעודי" ביד מרדכי.
זו ההזדמנות למסור לשר מתן וילנאי תודות על המאמץ המתמשך
שעשה לטובת פרויקט חשוב זה.
אז יש למה לחכות ,אפשר להזדקן בנחת...
בתודה ובברכה,
יאיר פרג'ון – ראש המועצה.
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המזכירות ביקשה לברך ולהודות לשר מתן וילנאי ,ולראש המועצה ,יאיר פרג'ון ,על הליווי ,התמיכה
והמאמצים להשגת התקציב המיוחל.
בהמשך להחלטת המזכירות )ד.מ (13.8.10 ,1135 .ולאישור הקלפי ):(12.12.10
 הפרויקט יבוצע על ידי החברה הכלכלית של המועצה.
 הפרויקט אמור להתחיל להתבצע בשנה זו.
חברי המזכירות מבקשים לנצל את ההזדמנות ולהודות לאיילה הקל ולצוות העובדים – על ניהול מקצועי
ואיכותי של הבית,
וכן ליריב קלרמן ולמשה סוקר – על מאמציהם והתמדתם בדחיפת הפרויקט עד כה ,תוך ברכת יישר כח
להמשך לכולם.

 .2תקציב קהילה לשנת  – 2011דיון ראשון
השתתפו בדיון :מוטי ברנדס ,הדרית שיפרין )תמחירנית(.
הדיון הנוכחי הוקדש להכרות עם תקציב הקהילה לשנת  2011אשר הוצג על ידי יריב קלרמן.
עקרונית ,אימצה המזכירות את סעיפי התקציב ,אך נדרש דיון נוסף בנושא על מנת להשלים את היבטי
המס של הצעת התקציב )כתלות בסעיף שיקום תשתיות השקיית הנוי ,שעולה להצבעה בקלפי בסוף
השבוע הנוכחי וביום ראשון( ובכדי לדון בהצעת תקציב 'פרויקטים קהילה' לשנת .2011

 .3מבנה ארגוני – המשך התהליך
בפגישה שלישית של הצוות הרחב )מזכירות ,הנהלה כלכלית ,צוות היגוי צמיחה ושיוך ,צוות מש"א( עוצב
שלד ראשוני למבנה ארגוני רצוי ,המהווה קריאת כיוון להמשך הדיון בנושא.
הצעת המבנה החדש כוללת הגדרת כפיפויות ותחומי אחריות עיקריים של המזכירות ,המשק והקהילה.
בהמשך למתווה הכללי שאושר במזכירות ,יעסוק כעת צוות ייעודי )שיורכב מנציגי הצוות הרחב( בעבודת
השטח ובהכנות למפגשי המעגל הרחב.
.
*הרכב הצוות :גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,עמי וולקוביץ ,שפרה שכטר ,דודי דורון ,יריב קלרמן ,גלעד בארי
ואופיר לבנה.
*לקראת שלב הגדרת היקפי משרות יוגדר מחדש הרכב צוות ייעודי  /צוות בוחר לנושא זה.
סיום התהליך יכלול גיבוש הצעת החלטה בנושא ,שתגובש ותאושר בפורום הרחב ותובא לדיון בשיחת
הקיבוץ ולאישור החברים בקלפי.

 .4ערעור צבי מירב
בהסכמה עם צבי מירב ,ובתמיכת ההנהלה הכלכלית ,מאמצת המזכירות את גישת הסיכום לפיה הדיון
בערעורו של צבי על הצעת התקציב של ענף שירותי האבקה לשנת  2011יידחה לאפריל/מאי .11
תקופה זו מוגדרת ומוקדשת על ידי הנהלת הענף לבחינה נוספת של התוכנית המוצעת.
הצעת התקציב הנוכחית של הענף תוצג בשיחת קיבוץ קרובה במסגרת דיון ואישור תקציב המשק לשנה
זו.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------
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לוח אלקטרוני פנימי – עדכון
לחברים שלום,
המערכת הקודמת של הלוח האלקטרוני )המשודר בטלוויזיה הפנימית( קרסה ויצאה מכלל שימוש.
בימים הקרובים תיבחן מערכת חלופית תוך שאיפה להפעילה עד סוף החודש לרווחת הציבור.
אנא היעזרו בסבלנות...
בברכה ,גי ארדנינג,
בשם צוות התקשורת
__________________________________________________________________________

מועדון החברים
ניפגש ביום ב' ,14.2.11 ,בשעה  ,19.30במועדון לחבר
הפעם – בנושא טיולים!
נארח את קוצי ויל ,שיספר על

טרק 'סובב

מונבלאן' ,צפוי להיות מעניין ומרתק!

כיבוד קל מובטח
להתראות ,צוות המועדון
__________________________________________________________________________

להילי שוורץ
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

להילה ישראלי
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לעידו דביר
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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