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..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעה בקלפי מיום 21/2/32
 .3הקיבוץ מאשר את תוכנית המשק לשנת  2132כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ מיום .32/2/32
תמכו ,331 :התנגדו ,32 :נמנעו .1 :אחוז הצבעה .01% :ההצעה אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  2132כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .32/2/32
תמכו ,332 :התנגדו ,11 :נמנעו .9 :אחוז הצבעה .60% :ההצעה אושרה.
 .1הקיבוץ מאשר את החלטת המזכירות מיום  11.32.2131להעלאת המס המוניציפלי ב  ₪ 12והורדת מס
הקהילה באותו הסכום.
תמכו ,13 :התנגדו ,12 :נמנעו .9 :אחוז הצבעה .26% :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ,גליה בלעיש ומרים דרור.
ניהול קלפי :זהבה ציון ,ישראל ברוך ,טובה פרידמן ,רוני קרלינסקי ,גליה בלעיש ,רחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 22/2/32
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,רעיה פסי ,יהודית מידן ,אילון פרידמן ,אורלי סיגלמן ,גיל דגני ,מושון וקנין,
מוסא בר סמך ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.

נושא א' :התקשרות עם חברת משקי הקיבוצים – טנא ליעוץ וניהול הפנסיה
השתתפו בדיון :גלעד בארי – מרכז ועדת פנסיה ,אילן חכים סמנכ"ל משקי הקיבוצים  -טנא .
רקע
ניהול כספי הפנסיה של חברי הקיבוץ הוא אחד הנושאים החשובים והרגישים בהם עוסק הקיבוץ .בשנים
האחרונות משמש גלעד בארי כמרכז ועדת הפנסיה .גלעד מבצע משימה מורכבת זו במסירות ודיוק רבים.
ככל שעוברות השנים הופך המעקב והטיפול בפנסיית החברים למורכב יותר והכלים והידע הקיימים אינם
מספקים בכדי להתמודד בצורה טובה עם המורכבות .לפני כמה חודשים הודיע גלעד כי ברצונו לסיים
לאחר שנים רבות את הטיפול בנושא הפנסיה .כמו כן המליץ גלעד לשקול מעבר לניהול וטיפול בנושא
הפנסיה על ידי אחת החברות המתמחות בנושא .הוקם צוות שנפגש עם  1חברות במטרה להבין מהם
הכלים והידע העומדים לרשותם במטרה להמליץ אחת מהחברות .בסיומו של התהליך בחר הצוות להמליץ
על חברת משקי הקיבוצים – טנא.
א .עיקרי הדיון
 .3גלעד בארי הציג את האתגרים בניהול ומעקב אחרי כספי הפנסיה בשנים האחרונות .גלעד הסביר
כי הכלים החישובים בהם הוא משתמש נדרשים לשדרוג וכי נשקלה מספר פעמים האפשרות
להיעזר בתוכנה או בחברה חיצונית.
 .2חברת משקי הקיבוצים – טנא (חברת בת של ביטוח חקלאי) עוסקת בביטוח פנסיוני והיא בעלת
תוכנה וידע לניהול הפנסיה בקיבוצים .החברה עוסקת בנוסף גם בתחומים של ניהול הסדרים
ויעוץ בתחום הביטוח הסיעודי .החברה עובדת בכ  11 -קיבוצים ומציעה בחודשים אלו הצעה
משופרת לקיבוצים השונים.
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 .1אילן חכים סמנכ"ל משקי הקיבוצים – טנא הציג את הצעת שירותי התמיכה ולווי להנהלת
הקיבוץ וצוות הפנסיה:
 תוכנת טנא לניהול המידע הפנסיוני של הקיבוץ יוצרת ממשק מקיף ומלא על מצבו
האקטוארי (פנסיוני) של החוב האישי והקיבוצי בכל זמן נתון ,בהתאם לשינויים פנימיים
בהחלטות הקיבוץ ,שינויים במצבו של החבר ושינויים חיצוניים הנובעים מהחלטות
הרגולציה או משתנים כלכליים במערכת הכלכלית הישראלית.
 המערכת מעמידה לרשות צוות הפנסיה ומקבלי ההחלטות בקיבוץ כלים מקצועיים זמינים
וידידותיים לתכנון ,בדיקה ובניית חלופות של כל מערך הפנסיה בקיבוץ.
 המערכת מאפשרת בקרה ושקיפות מלאה הן ברמת ההנהלה והן ברמת החברים ,וכל אלה
בהתאם למדיניות הקיבוץ החלטותיו ותקנוניו תוך הבטחת זמינות נתונים ושמירה על רצף
המידע לאורך שנים באמצעות ארכיון המסמכים הדיגיטאלי של התוכנה.
 התבצעה הדגמה של התוכנה ומגון הדוחות האישים והקיבוצים שניתן להפיק ממנה.
 בנוסף תעניק החברה יעוץ לצוות הפנסיה והנהלת הקיבוץ בנושאים תקנונים ובקבלת
החלטות הקשורות לעולם הפנסיוני.
 .2לתוכנה ממשק אינטרנטי אליו יוכלו החברים להתחבר בעצמם ,לקבל מידע ולהדפיסו לגבי
הקרנות שלהם או מסמכים שנסרקו על ידי האחראים על התוכנה ולשמור מסמכים אישים
רלוונטיים לבחירתם (השימוש בממשק כרוך בתשלום סמלי לחבר) .לאחר הקמת המערכת תתבצע
הסברה לחברים לגבי התוכנה.
 .6גלעד ילווה את העברת המידע והמסמכים לתוכנה החדשה ולאחריה יסיים את תפקידו .אנו
נדרשים למצוא מחליף לגלעד .בהזדמנות זו ביקשו חברי המזכירות להודות לגלעד בארי על שנים
של ליווי יסודי ,אכפתי ומסור בנושא הפנסיה ובעזרה לחברים בתחום.
ב .החלטה
המזכירות מאשרת את ההתקשרות עם חברת משקי הקיבוצים – טנא לניהול שירותי המידע ויעוץ לקיבוץ
בנושאי הפנסיה.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------_________________________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת הנהלת הקהילה מיום .31/2/2132
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,אלון דגן ,שאולי סנקר ,איתן ציון.
נושא א'  :ערעור של גדי רינת בנושא טיפול בגינות החברים
השתתפו בדיון :גדי רינת ,עידו מן.
א .רקע
לפני כשלושה חודשים התקבלה החלטה בהנהלת הקהילה שלא לעסוק בשלב זה בנושא טיפוח גינות
החברים עד לסיום שיקום הנוי .גדי ערער על ההחלטה ולהלן עיקרי הצעתו:
 .3לקהילה ולקבוץ יש אינטרס מובהק לקיום חצרות פרטיים ושכונות מטופחות גם מההיבט של
קבוץ תיירותי.
 .2אחזקת הגינה הפרטית צריכה להיות באחריות החבר.
 .1אם החבר אינו רוצה או אינו יכול לטפל בגינתו תיקח הקהילה את האחריות לאחזקת הגינה.
 .2תכנון הגינון צריך להיות פשוט וקל לטפול ,כל זאת בהבנה בין החבר לבין הקהילה /אנשי הנוי.
ב .עיקרי הדיון
 .3יש לשאוף לכך שכל חבר יטפל בגינתו הפרטית על מנת לשמור על שכונה יפה ומטופחת.
 .2אין לנו יכולת לכפות על החבר איך להתנהל בתוך החצר הפרטית שלו.
 .1אין לצוות הנוי את האפשרות לטפל בגינות "מוזנחות" בחצי הקבוץ הדרומי כאשר כל חצי הקבוץ
הצפוני זקוק לשיקום גינון.
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ג .החלטה
 .3צוות הנוי והנהלת הקהילה קוראות לחברים לטפל בגינותיהם ע"מ לשמור על אופי וטיפוח השכונות.
 .2למוסדות הקבוץ אין את ההרשאה והיכולת לכפות על החבר מה יעשה בסביבות ביתו וחצרו.
 .1עקב העומס הרב המוטל על אנשי צוות הנוי-הגינות ה"מוזנחות "יזכו לטיפול מועדף לאחר גמר
השקום של חצי הקבוץ הצפוני.
רשם איתן ציון

_________________________________________________________________________________________

"צוואה וירושה בקיבוץ המתחדש"
ביום שלישי (  )26.2.2132התקיימה הרצאתה של עו"ד עדי סולומון  -וייס בנושא "צוואה וירושה בקיבוץ
המתחדש" .ההרצאה התמקדה בבחינת ההיבטים של חוק הירושה עבור המוריש והיורשים .בהרצאתה,
סקרה עדי את חוק הירושה ,המקרים בהם נידרש לערוך צוואה ,סוגי הצוואות השונות ומתי יהיו תקפות
על פי החוק ,את נוהל הוצאת צו ירושה  /צו קיום צוואה תוך מתן דוגמאות מעולם המשפט .לנוחיות
החברים תקציר ההרצאה מצורף למייל דף המזכירות וההרצאה תשודר בערוץ הפנימי במועדים
המפורטים מטה .תודה למשה הקל על צילום ההרצאה ועל ההגברה ולמתן סגל על ארגון אולם הכנסים.
לחברים המעוניינים להיעזר בשירותי משרד עו"ד שלמה כהן להלן תעריפי המשרד:
הוצאת צו ירושה/צו קיום צוואה –  + ₪ 3,111מע"מ
צוואת יחיד –  + ₪ 3,611מע"מ
צוואה הדדית (צוואה משותפת לבני זוג) –  + ₪ 2,111מע"מ
לחברי יד מרדכי תינתן הנחה של  21%על תעריפים אלו .במידה ויהיו מעל  6חברים יגיע נציג המשרד ליד
מרדכי ליום מרוכז ( תינתן הנחה נוספת לחברים) .חברים מעוניינים יכולים לפנות ישירות לעו"ד עדי
סולומון – וייס ( )12-1231101או במייל לשאולי סנקר .אבקש להבהיר כי הקיבוץ רק מסייע בהוזלת עלויות
ובארגון אך כל שאר היבטי ההתקשרות והשירות יתואמו על ידי החבר עם עורך הדין.
מומלץ לצפות בשידורים החוזרים בערוץ הפנימי ,בימים:
ד'-ה'  ,20/2/32 - 0/1/2132בשעות .23:11 31:11 31:11 9:11
מסר שאולי

_________________________________________________________________________________________

תודות וברכות למרים ברוך
אחרי שנים רבות במערכת החינוך נפרדו ילדי מערכת הגיל הרך והצוותים
ממרים ברוך בהתרגשות רבה .אחת מן הברכות שנכתבו למרים:
למרים היקרה !
על אין סוף חיבוקים ,ליטופים ,חיוכים....
על אין סוף כפיות של אוכל מרוסק....
על אין סוף ני סיונות רק כדי שלא יישאר הפעוט רעב או צמא.
על אין ספור לביבות.
על מאכלים מפנקים לצוות .
על קבלה של אנשי צוות חדשים בחיוך ובשמחה
כולם התחלפו פעמים רבות ואת היית היציבות שבבית.
על כל הסיפורים הרבים והשירים הישנים.
על כל שנתת בלב שלם לאורך שנים ארוכות.
על כל אלה ועוד – ....אלפי תודות.
נאחל לך  :שתמצאי שמחה  ,עיסוקים ועניין בדרכך החדשה.
באהבה
כל ילדי הגיל-הרך

והצוות
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מועדון הפיטנגו – בר
לחברים שלום !
מועדון פיטנגו בר נפתח לפעילות כחודש וחצי .כרגע יש כמה פעילויות קבועות סרט בשעות הבוקר,
מועדון יום שישי ,צפייה במשחקי ספורט למיניהם -כדורגל וכדורסל והחל מהשבוע סרט לתלתון.
יש פעילות צעירים  -בעיקר בליל שישי אבל גם בהתכנסות לצפייה במשחקי ספורט .ההתרשמות מדברי
הצעירים שהמקום עושה להם טוב והם רואים בו מקום חשוב להתכנסות החברתית שלהם .צוות המועדון
שמח לשתף פעולה עם הצעירים וישקיע כספים מסוימים בבקשות הצעירים לשיפורים מוצעים להרגשה
עוד יותר טובה במועדון .הצעירים גם מעוניינים לשלב את פעילותיהם עם שאר חברי הקיבוץ ולא בנפרד.
צוות המועדון ומנהל הקהילה התכנסו השבוע ודנו בהשקעות נוספות דחופות להשלמת המבנה .כמו כן
החל הצוות לדון בכתיבת תקנון שיעזור לנו לנהל את המקום בצורה ראויה .בנושא התקנון אנו מעניינים
להיפגש עם קיבוצים אחרים על מנת ללמוד את הנעשה אצלם.
כללים והנחיות למועדון:
 אנו רואים במועדון מקום מפגש לאוכלוסיות השונות  ,המועדון באופיו ובתכניו לא מתאים לילדים .
 אנו מבקשים בערב שישי לא להגיע עם ילדים וכמובן לא לשלוח אותם לבד .
 פעילות קהילתית (ועדות  ,אירועים חריגים ועוד ) היא ללא תשלום .
 אירועים פרטיים ,יזמויות פרטיות ,אירועי ענפים יצרניים יחויבו בתשלום של . ₪ 211
במועדון מושקעים מאמץ ומחשבה רבים להפכו למקום נעים ומזמין וכמובן פעיל ,חברים עם רעיוניות
למפגשים ,חוגים הרצאות מתבקשים ליצור קשר עם שלומית וכך נהפוך את המקום למקום תוסס ופעיל.
בהצלחה לכולנו!
צוות המועדון
_________________________________________________________________________________________

מועדון החברים

ביום שני  2131.4בשעה .1130
במועדון ליד המוזיאון

הפעם נארח את אהרון קולטונוב,
מחברינו החדשים 1אהרון חבר בעמותת "מחמלי",
ששומרת על בעלי חיים ימיים ,וייספר לנו על הפעילות בה1
יצורפו גם סרטונים ומצגות
מומלץ לאוהבי הים ובעלי החיים שבו
ארוחה קלה מובטחת
להתראות  -הצוות

_________________________________________________________________________________________

....Haverim_new
עם קליטתם של החברים החדשים לחברות התבצעו שני שינויים ברשימות תפוצת הדואר האלקטרוני:
א .לרשימת  haverim@y-m.co.ilהתווספו כל החברים החדשים – על מנת להבהיר ,אם מעוניינים
לשלוח מייל לחברי הקיבוץ כולם ניתן לשלוח רק לרשימה זו.
ב .רשימת התפוצה הישנה של הנקלטים עדין קיימת עבור עניני פרויקט הבניה אך שמה שונה ל
haverim_new@y-m.co.il
מסרה דודי ענבר

_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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