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דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 11.21.102.
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,רעיה פסי ,אילון פרידמן ,רונן לבנה ,אלון דגן ,מוסה בר סמך,
מושון וקנין ,אלון דגן ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .2איחוד ועדת פנסיה וקרן המילואים.
 .2עדכון נוהל דף מזכירות והעברת פרסומים בקיבוץ לעלון.
נושא א' :איחוד ועדת פנסיה וקרן המילואים.
השתתפו בדיון :מוטי ברנדס ,גלעד בארי.
בשנים האחרונות נוהלו כספי הפנסיה על ידי ועדת הפנסיה בהובלתו של גלעד בארי .לקראת סיום
תפקידו של גלעד הוחלט על התקשרות עם חברת "טנא משקי הקיבוצים" לניהול כספי הפנסיה מתוך
הבנה כי הכלים העומדים היום לרשות הקיבוץ אינם מספקים לניהול יעיל ומדויק של נושא מורכב זה.
חברת "טנא" החלה את עבודתה בקליטת נתוני החברים וטיובם וההערכה היא שלקראת סוף הרבעון
הראשון של  1022ניתן יהיה לבצע שיחת קיבוץ עם הסבר לחברים לגבי עבודתה של החברה והאופן בו
יוכלו לצפות בפרטי קרנות הפנסיה השונ ות שלהם .בנוסף החל מהשנה החלה לעבוד המסלקה הפנסיונית
של משרד האוצר המרכז את כלל המידע הנוגע לפנסיה של כל אזרח בו ניתן יהיה לעשות שימוש על מנת
לרכז את הנתונים .תוכנת "טנא" אתה אנו נעבוד תאפשר לכל חבר לצפות בתשלום סמלי שנתי בכל דוח
שיבחר לגבי הפנסיה שלו בממשק אינטרנטי.
לאור שינויים אלו ולאור הודעתו של גלעד בארי על סיום תפקידו כמרכז ועדת הפנסיה מוצע להעביר את
תפקידי ועדת הפנסיה תחת צוות קרן המילואים .משמעותו של מהלך זה היא ביטול ועדת הפנסיה וניהול
כלל נושאי הפנסיה על ידי צוות קרן המילואים .קרן המילואים מרכזת בתוכה כמה חשבונות שהגדול
והמשמעותי שבהם הוא כספי הפנסיה .טרם שהוחלט על מהלך זה נפתח מכרז לריכוז תחום הפנסיה.
משמעות העברת תחם הפנסיה לצוות קרן המילואים היא ביטול המכרז .עיקרי הדברים שעלו בדין:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

להימצאותם של חברים מכלל חתכי הגיל בוועדת הפנסיה חשיבות ציבורית .יחד עם זאת יש ייצוג
של חברים בצוות הקרן ובעתיד יש לבצע הליך של בחירה מחדש של חברי הצוות בהתאם לתקנון
הקרן (מועד סיום קדנציה .)21.2.1021
על אף שחלק גדול מניהול תחום הפנסיה יתבצע על ידי חברת "טנא" יהיו עוד החלטות של
קביעת מדיניות בעתיד בהם יש להמלצת ועדת הפנסיה חשיבות.
התקיים דיון לגבי משמעות ביטול המכרז שכבר פורסם ולאור כך שיו"ר קרן המילואים היה
מועמד במכרז זה .מוטי ברנדס הציג את התנגדותו למהלך ולביטול המכרז שפורסם.
לא נמצא כי ישנה בעיתיות או ניגוד אינטרסים בהעברת התחום לקרן צוות המילואים.
צמצום ועדות במידה ואפשר ואין הדבר פוגע בתפקוד הוא מבורך.

החלטות
 .2המזכירות מאשרת את העברת סמכויות ועדת הפנסיה לצוות קרן המילואים.
 .1יבוטל המכרז שפורסם לריכוז ועדת הפנסיה.
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נושא ב' :עדכון נוהל דף מזכירות והעברת פרסומים בקיבוץ לעלון.
השתתפה בדיון :ליאור רייזל – עורכת העלון.
בשנים האחרונות התפרסם דף המזכירות בתדירות שבועית והכיל בתוכו גם הודעות מממוסדות הקיבוץ
וגם הודעות שונות לגבי הנעשה בקיבוץ .נהלי הפרסום הוגדרו בשנת  1002בנוהל דף המזכירות .בחצי
השנה האחרונה החל פועל עלון הקיבוץ "בין שתי גבעות" לאחר שנים בהם לא היה עלון ביד מרדכי.
העלון הוקם כבמה להבעת דעה ולשיקוף הנעשה בחיי הקהילה.
ליאור רייזל עדכנה לגבי הפקת ועריכת העלון .ישנו צוות של  .אנשים שעוסק באופן שוטף בעלון :ליאור
רייזל עורכת ,טובה פרידמן עיצוב ,דבורה גורביץ – ראיונות אישים ,צפריר ניר – צילום .העלון מופק אחת
לשבועיים ומכיל מדורים קבועים ,ראיונות והבעות דעה.
לאור התמסדות העלון הועלתה הצעה לשלב את פרסומי דף המזכירות ושאר הפרסומים בעלון הקיבוץ.
להלן עיקרי הדברים שעלו בדיון:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

חלק מחברי המזכירות סברו כי ישנה חשיבות לפרסום ישיבות הנהלות הקיבוץ בדף נפרד ולא
במסגרת העלון.
הוסכם על כלל החברים כי את הפרסומים השונים שאינם קשורים להנהלות הקיבוץ יש להעביר
לעלון.
מבדיקה בקיבוצים שכנים פרסומי המזכירות משולבים בעלון ומובדלים בתחילת העלון.
הוספת סיכומי הישיבות לעלון יביא לחיזוק העלון.
הובהר כי כיום תפוצת דף המזכירות והעלון הם דומות :חברים ,בנים ותושבים.
ברור כי כתיבת סיכומי הישיבות יבוצעו על ידי מנהלי הקהילה ויועברו לפרסום בעלון.
העברת הפרסומי בעלון תחסוך את זמן הניהול המוקצה של כיום בשבוע להפקת דף מזכירות.

החלטות
א .הוחלט כי כלל הפרסומים יועברו לעלון .דף מזכירות יצא רק במקרים המפורטים בנוהל דף
המזכירות המעודכן.
ב .אין שינוי במשך הזמן לערעור על החלטות שפורסמו.
ג .אושר נוהל דף מזכירות מעודכן בהתאם לנוסח הבא:

מטרות "דף המזכירות" וקריטריונים לניהולו
רקע
דף המזכירות משמש במשך השנים כאמצעי תקשורת מרכזי בקיבוץ .בשנה האחרונה החל לפעול עלון
הקיבוץ כאמצעי לפרסום דעות והודעות ולפיכך ראתה המזכירות להגדיר מחדש את הכללים והעקרונות
לפרסום בדף המזכירות ובעלון
עמדת המזכירות בנושא
 .2כלל הפרסומים בקיבוץ (סיכומי ישיבות הנהלות ,הודעות מהגופים השונים ,דעות והודעות)
יפורסמו בעלון הקיבוץ .כללי הפרסום בעלון הם כפי שהופיעו בכתב ההסמכה המחודש של העלון
כאשר עורכת העלון מתוקף תפקידה אחראית לכל תכני העלון ובסמכותה לקבוע בשיקול דעתה,
לגבי כל תוכן האם יפורסם או לא בעלון.
 .1דף המזכירות הינו אמצעי תקשורת של המזכירות ,אשר באמצעותו מעדכנת המזכירות את
הציבור בהחלטות ,בדיווחים ובעדכונים שונים הקשורים בפעילותה ובפעילות המוסדות והגופים
הנבחרים של הקיבוץ.
 .3דף מזכירות יפורסם רק כאשר תהיה הודעה מטעם הנהלות הקיבוץ המצריכה פרסום בשבוע שבו
לא יצא עלון .עורך דף המזכירות הינו מזכיר הקיבוץ (אלא אם יוחלט אחרת) ומתוקף תפקידו הוא
ממונה על עריכת הדף.
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מן הראוי לציין
 המזכירות מברכת על זכות חופש הביטוי לכל אדם ותומכת בה .המזכירות אינה רואה בפסילת
כתבה בשלב עריכת הדף /עלון סתימת פיות אלא שמירה על כללים אלמנטאריים של ניהול
אמצעי -תקשורת של הקיבוץ .כידוע ,פרט לדף המזכירות עומדים לרשות החברים כלים ואמצעים
נוספים בקיבוץ להעברת מסרים ואינפורמציה לציבור .בעניין זה נא שימו לב :חבר(ה) המפרסם
באופן עצמאי דבריו בציבור (אי מייל ,תאי דואר וכד') הינו האחראי הבלעדי לפרסום זה
ולהשלכותיו ,לרבות הוצאת לשון הרע.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------_ _________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת הנהלת הקהילה שהתקיימה בתאריך 11.21.102.
נכחו בישיבה  :מיכל ארדנינג ,אלון דגן ,גיורא אתר ,שאולי סנקר ,שי ציון ,דרור קפלון ,מוטי ברנדס.
מוזמנים :משה הקל ,הדרית שפירין.
דיון והחלטות:
 .2חלופות לאיזון ענף הרכב – בפני ההנהלה הוצגו שלוש חלופות לאיזון פעילות הענף:

חלופה
חלופה 2
חלופה 1
חלופה 3

כמות
רכבים
רגילים
10
10
9

רכבים
גדולים
החלפת
עגלה
1
1

מחיר לחבר
לק"מ

מחיר
לחיצוניים

מחיר
לענפים

סה"כ יתרת
הפעילות בש"ח

1.00
1.20
1.05

2.50
2.50
2.50

2.20
2.20
2.20

-6,572
88
-7,364

הוחלט :לאמץ את חלופה מספר  ,3קרי-ענף הרכב יצומצם ויעמוד על  9רכבים קטנים ואחד גדול .מחיר
הק"מ לחבר יעלה מ ₪ 0.9-לק"מ ל ₪ 2.02-לק"מ .עלות השימוש לשעה ללא שינוי .מחיר למשתמשים
חיצוניים  ₪ 1.2לק"מ ,מחיר לענפים  ₪ 1.1לק"מ .הגרעון הצפוי כ ₪ 2,300-לשנה.
 .1הצעה לעליה של מחיר המנה בחדר האוכל מ 12-ל ₪ 19-זאת עקב עליית שכר המינימום במשק – לאור
עליית שכר המינימום במשק ,יש צורך לעדכן את עלות המנה הנמכרת בחדר האוכל .ענף המזון ביקש
לעלות את המחיר מ ₪ 12-למנה ל ₪ 19-למנה .מבחינת החברים המשמעות עליה של  ₪ 0.22כאשר את
היתרה תסבסד הקהילה .החלטה :הנהלת הקהילה מאשרת את העליה המוצעת ₪ 2 ,למנה ,בכפוף
לעליית שכר המינימום במשק בשנת התקציב .1022
 .3תקציב הקהילה ויעדי תוכנית העבודה ל – 1022-לחברי הנהלת הקהילה הועברה חוברת תקציב  1022כולל
דברי הסבר לסעיפים השונים .כמו כן מוצגים בתוכנית יעדי הקהילה והמזכירות לשנת העבודה .1022
במסגרת הדיון הוטל על מנהל הקהילה רכז הרכב וגיורא אתר לבדוק את המשמעויות החברתיות
והכספיות של הצעה שהועלתה בזמנו (ולא התקבלה) לביטול ההסעות לחברים אחה"ץ .הדיון בתקציב לא
הסתיים וימשך גם בישיבה הבאה.
רשם :דרורי קפלון
__________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת הנהלת הקהילה שהתקיימה בתאריך 2.21.102.
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,אלון דגן ,גיורא אתר ,שאולי סנקר ,שי ציון ,דרור קפלון.
בחירת נציג הנהלה למכרזי רכזי פעילויות :א .מרכול ב .רכז בריאות ג .רכז תרבות
אל ון הציג את החלטת צוות משא לישם את החלטת הקיבוץ בנוגע ליציאה למכרזים לממלאי תפקידים
מתום חמש שנים לבחירתם .הוחלט להתחיל ביציאה למכרזים לנהול המרכול ,רכז/ת בריאות וריכוז
התרבות .במהלך שנת  1022יש כוונה לפרסם מכרזים נוספים .הודגש וצויין כי מדובר במכרזים פנימיים
ושאין כוונה לפתוח אותם מחוץ ליד מרדכי .הנהלת הקהילה אישרה את פתיחת המכרזים ובחרה את שי
ציון כנציגה במכרז למרכול ,לשני המכרזים האחרים לא נמצא נציג ציבור מההנהלה .כמו כן סוכם כי אלון
דגן יצרף נציגי ציבור נוספים על מנת שבמכרז יבואו לידי ביטוי נקודות מבט מגוונות המשקפות ראיה
ציבורית רחבה .טרם יציאה למכרזים תאשר הנהלת הקהילה את הרכב צוותי הבחירה.
רשם :דרורי קפלון
_ _________________________________________________________________________

עדכון בנוגע לשינוי מיקומי משרדים
בהמשך לעדכון שהועבר בדף מזכירות בשבועות האחרונים הושלמו שינויי מיקום משרדים בקיבוץ
כמפורט:
א.
ב.
ג.
ד.

משרד מזכיר ומנהל קהילה עברו לבניין הנהלת חשבונות – שני משרדים צפוניים.
מנהל מש"א ומנהלת צמיחה דמוגרפית עברו למשרד חדש ליד המוזיאון (החלק הצפוני של
המקלחות הציבוריות).
התבצעו שינויי מיקום בתוך משרדי הנהלת חשבונות.
משרדם הישן של מזכיר ומנהל קהילה יעברו לשימוש הקהילה לטובת משרדים או השכרה.

מהלך זה של שינויי מיקום נועד לאחד את עיקר הפעילות במבנה אחד ,ליעל את התקשורת בין מנהלי
הקהילה ,המשק והנהלת חשבונות ,לקרב את מנהלי הקהילה למזכירה הטכנית ,לחסוך עלויות ולייצר
סביבת עבודה מתאימה לכלל בעלי התפקידים.
אנו מבקשים להודות לכל בעלי התפקידים על העזרה ב"מבצע" ובמיוחד ללימור לבנה על הובלת התהליך.
תודה מיוחדת לבנות הנהלת החשבונות שנרתמו למהלך ,סייעו בשינויי וקיבלו את פנינו בחום.
שאולי
_ _________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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