קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1344
04.09.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  4/9/15בשעות 11:30-13:30 :ו18:30-20:30 -
וביום ראשון  6/9/15בשעות11:30-13:30 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר שנת חופש לשאול ולירן מורן כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .16.8.2015
בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
______________________________________________________________________

המפגשים
לא ישודרו.
מומלץ
להגיע!

דיון ציבורי בנושא שיוך דירות
לחברים שלום,

מפגשים פתוחים עם חברים בנושא שיוך דירות,
יתקיימו בפיטנגו בר בימים:
יום ג'  8.9בשעה  10:00ומפגש נוף בשעה 20:00
יום ד'  9.9בשעה 20:00
מטרת המפגשים:
 הצגת הצעת החלטה בנושא כללי השכרה ומכירה לאחר יום השיוך.
הצעת החלטה זו הינה בעלת חשיבות רבה לקיבוץ ותשפיע כיצד יראה לאחר יום השיוך.
ההצעה עוסקת בתנאים ובמגבלות על השכרה ומכירת דירות לאחר יום השיוך .אנו
קוראים לחברים להגיע ולקחת חלק בדיון .ההצעה תשלח ביחד עם תקציר בתחילת השבוע
לעיון החברים.
אנו מזמינים את החברים להגיע ,להקשיב ,להביע דעה ולהבין יחד את הנושא.

בברכה,
המזכירות וצוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
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דו"ח מישיבת הנהלה כלכלית מתאריך 19.8.2015
נכחו בישיבה :גדי רינת ,שי ציון ,שמעון כורם ,עמיר לוז ,שחר מידן ,עמוס צוק ,דרורי קפלון ,צביה סגל,
שאולי סנקר ומרקי לוי.
מוזמנים :עו"ד טל שפרנט וקוצי וייל ,בנושא ביו עוז (סעיף .)1
סדר יום:
 .1עדכון בנושא תביעתנו להשבת כספים על חברות ביו עוז וסנטג'ן.
 .2מתן בונוס לעובדי המכוורת ,על תוצאות .2014
 .3בניית המכוורת במקומה החדש.
 .4צוות היגוי לתכנון אזור התעשייה.
דיון והחלטות:
 .1עדכון בנושא תביעתנו להשבת כספים על חברות ביו עוז וסנטג'ן.
הנושא הוצג ע"י עו"ד שפרנט והשלמות מקצועיות של קוצי .הם הציגו את התפתחויות העניינים
משנת  2007ועד מכירת החברה  +הקניין הרוחני הטמון בה לחברה אמריקנית בסכום של כ 120 -מ'
.$
עיקר התביעה שלנו מתמקדת בטענה (בכך שאנו טוענים) שקבוצת בכירים ,דירקטורים ומנהלים
ברובם הגדול התנהגו בצורה לא תקינה ,הפרו אמונים לתפקידם בביו עוז וסנטג'ן .כעת אנו ממתינים
להחלטה של המפרקת ,שיש סימנים שגם היא תחליט על תביעה נגדם .כל הנושא אמור להגיע
להחלטה עד סוף חודש זה (אוגוסט).
סיכום :אנו נ מתין להחלטת המפרקת ,כי להחלטתה השפעה כבדת משקל על המשך צעדנו ,בכיוון של
דרישת חלקנו בכספים שהתקבלו מן המכירה .המשך יבוא!
 .2מתן בונוס לעובדי המכוורת ,על תוצאות החיוביות של שנת .2014
לאחר דיון בנושא זה ,יש דרישה של החברים ,ע"ב החלטה של ההנהלה הכלכלית מינואר  ,2014שלא
יוחלט באופן פרטני על ענף או תאגיד אחד ,אלא נממש את ההחלטה כלשונה ,ז"א ,לגבש הצעה
שתקבע עקרונות ופרמטרים למתן תמריץ לעובדים ,בהתייחסות לכל המערכות וענפי הקיבוץ .חברים
ציינו שחשוב לקדם את העניין ולא ליצור מצב של תקיעת הנושא (לאור העובדה שהחלטה קודמת
בנושא זה לא קודמה במשך כשנה וחצי).
סוכם שמרקי יביא את הנושא הזה לצוות תיאום בהקדם ,ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים ,יגבשו
הצעה בעניין עקרונות ופרמטרים לתמרוץ עובדים בענפי הקיבוץ ,משק וקהילה ,שייקח בחשבון
השונות הקיימת ביניהם .הנהלה הכלכלית תהיה אחראית רק לענפי המשק .ענפי הקהילה יהיו
באחריות הנהלת הקהילה .הכול ע"ב העקרונות ופרמטרים שיאושרו ע"י הקיבוץ.
 .3בניית המכוורת במקומה החדש (אזור בית האריזה).
ע"פ החלטות מזכירות הקיבוץ מ 30 -בדצמבר  2011אושרה השקעה של  2.7מיליון  ₪למעבר  +בניית
המכוורת ,היום אנו יודעים בוודאות  ,ע"פ הצעות שהתקבלו מקבלנים שונים שנגשו למכרז ,שמדובר
בצורך לתוספת של כ 1.8 -מ'  ₪נוספים ,רק למכוורת .בנוסף יהיה צורך להשקעות בהסדרת הביוב +
מים ,הערכה  1.4מיליון  ,₪חשוב לציין שנושא זה (ביוב  +מים) נחוץ גם ללא קשר למכוורת.
יש לציין שהמעבר של המכוורת ממקומה הנוכחי ,יאפשר בניית  12מגרשים לבנייה וקליטת חברים
חדשים ,עם כל היתרונות שבדבר (כלכלי וחברתי).
עמוס וגדי שמעורבים בקידום הנושא ומשתתפים בצוות המכרז לבניית המכוורת ,ציינו שהנושא
דחוף ,בגלל אילוצים הקשורים ללו"ז של המכוורת.
סיכום :אנו מאשררים את מעבר המכוורת למקום החדש ,כולל תיקון היקף ההשקעה ,ז"א תוספת של
כ 2 -מ'  .₪על חלוקת נטל ההשקעה ,בין הגורמים השונים ,יוחלט בהמשך.
 .4אושרה הקמת צוות היגוי לתכנון אזור התעשייה .חברים בצוות – עמוס ,גדי ר' ואליהו שחם.
רשם :מרקי לוי
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דו"ח מישיבת הנהלת קהילה 13.7.2015
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,שי ציון ,אלון דגן ,מיכל ארדנינג ,ורד בר סמך ,שפרה שכטר ,גיא
טיומקין ,עומרי פרי ,שאולי סנקר ,דרור קפלון.
סדר יום
 .1ברכות לכניסת חברי ההנהלה החדשים ופרידה מהמסיים– הושמעו דברי ברכה לשלושת חברי ההנהלה
החדשים :ורד ,שפרה וגיא ,שנבחרו בקלפי והצטרפו להנהלת הקהילה .על מוטי קשות הפרדות ולכן לא
התאפשר לנו להיפרד ממנו בברכות.
 .2סיכום הדיון על בחינת המיסוי ואיזונים חדשים עם קליטת החברים החדשים  -ישיבת הנהלת הקהילה
הוקדשה כולה להצעה להפחתה מדורגת של המיסוי והקטנת הסבסוד במערכת החינוך הבלתי פורמאלי
וחדר האוכל .הדין נערך לאחר שתי ישיבות קודמות בהן הוצגו העקרונות על בסיסן גובשה התוכנית וכן
תוכנית תקציבית מפורטת המציגה את ההיתכנות הכלכלית של ההצעה.
ההצעה שהוצגה בפני ההנהלה כללה את המרכיבים הבאים:
א .מס פרוגרסיבי -המס הפרוגרסיבי יופחת במהלך של שלוש שנים במטרה להשוותו עד כמה שניתן למס
האיזון אותו משלמים החברים החדשים .בכל מקרה ,בכל שנה תבחן מחדש יכולתה של הקהילה להמשיך
ביישום המהלך.
ב .תשלומי הורים בחינוך החברתי  -יגובש מתווה תלת שנתי של השתתפות ההורים במימון החינוך החברתי
כאשר בסוף התקופה ההורים יישאו בכ 50% -מעלות החינוך בפועל (עלות החינוך הב"פ בתלתון עומדת
כיום על  ₪ 650לחודש ובמוסד בית על  ₪ 190לחודש).
ג .חדר האוכל -מוצע מתווה תלת שנתי שבסופו הקהילה תמשיך לממן את תפעול המקום במלואו .במקביל
סבסוד החברים על התשלום לארוחות יופחת בהדרגה.
בדיון שהתקיים הועלו שאלות רבות חלקן עקרונית וחלקן מעשיות .מרבית חברי ההנהלה הסכימו עם
הטענה כי מיסוי פרוגרסיבי הוא המיסוי הצודק והראוי מבחינת הצדק החברתי ,אך מנגד סברו שלאור
הפער הגדול בין מיסוי החברים החדשים והותיקים לא יהיה ניתן לקיים לאורך זמן שתי מערכות מיסוי
שונות לשני סוגי אכלוסיה מבלי שהדבר יעורר תסיסה חברתית .מאחר ולא ניתן לשנות ללא הסכמה את
ההסכמים עם החברים החדשים ,המהלך הראלי היחיד שניתן לעשות ,במידה ומקבלים את הנחת העבודה
האמורה ,הוא לצמצם את המיסוי לחברים הותיקים (עקרון עליו התקבלה החלטה בחוברת השינוי) .יוזמי
ההצעה הדגישו כי ההצעה שומרת על ערכי הליבה עליהם החליט הקיבוץ במהלך השינוי ולא פוגעת בהם.
אחרים טענו כי הפחתת המיסוי הפרוגרסיבי הוא מהלך אנטי סוציאלי שפוגע בחברים בעלי ההכנסות
הנמוכות .הדיון גלש גם לאופן חלוקת התקציב ע"פ סוגי המיסוי השונים .הועלתה הצעה לשנות את מבנה
התקציב ולחלקו לשניים כפי שנהוג בקיבוצים רבים :התקציב הראשון יהיה תקציב השותפות – שיכלול
את המס הפרוגרסיבי ,מס הקהילה וענפי הקהילה כמקורותיו ומנגד כל השימושים של מיסים אלה.
התקציב השני יהיה התקציב המוניציפאלי במתכונתו הנוכחית .בסיכום הדיון בסוגיה זו הוחלט שכרגע
לא יהיה נכון לערוך את השינוי .הזמן הנכון לבצע שינוי זה יהיה כשמערכות המיסוי הפרוגרסיבי ומס
האיזון יהיו דומות.
בסיכומו של הדיון מרבית חברי ההנהלה אימצו את ההצעה שהוצגה בפניהם ואישרו להעבירה להמשך
דיון במזכירות .על כן ,השלב הבא של השיח בהצעה יערך במזכירות במסגרת דיון משותף של שתי
ההנהלות .תוצריו של דיון זה יוצגו וילובנו בציבור ולאחר מכן ,על בסיס ההחלטות שתתקבלנה ,ייושמו
בהכנת תקציב .2016
סיכם דרורי
______________________________________________________________________
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עדכון בנושא דיווחי ביטוח לאומי
לאור פניות שנתקבלו מחברים בנושא פתיחת מכתבי הביטוח הלאומי על ידי הקיבוץ הוצע לשנות את
הנוהל כך שישמור על החיסיון של החבר .לאור הערות שעלו מן החברים אנו בוחנים בשנית הצעה
שתאפשר לשמור על החיסיון אך לעמוד בכתוב בתקנון הקיבוץ לגבי דיווח על הכנסות וקצבאות .אנו
מבקשים להבהיר כי העיסוק בנושא מקורו בשמירה על פרטיות המידע של החבר ולא כל סיבה אחרת
(בהתייחס לדברים שנכתבו בעלון ובמייל).
ההצעה המעודכנת תעלה בישיבת הנהלת הקהילה לאחר החגים.
בברכה ,שאול ודרורי
_________________ ________________________________________________________

תודה למשפחת רגב
צוות דיור מבקש להודות לסוזי ומיכה רגב על עזרתם והתפשרותם בהליכה לקראת צרכי הקיבוץ
והקהילה .המשפחה ויתרה פעמיים על דירה לטובת משפחות אחרות על אף שהדבר הביא לאי נוחות
ועיכוב בתחילת שיפ וץ ביתם .אנו מאחלים למשפחה שיפוץ קל ומוצלח ושבמהרה יזכו לשבת בביתם
החדש.
שאולי סנקר בשם צוות דיור
_ ________________________________________________________________________

עדכון מצוות סימון מגרשים – מפגש למעוניינים
חברות וחברים – שלום,
ביום א' הקרוב 06 ,בספטמבר ,בין השעות  20:00ל ,21:00-בחדר ישיבות ליד המרכול ,חברי צוות סימון
מגרשים יעמדו לרשות כל המעוניין לברר לגבי מגרשו.
חברים מתבקשים להחזיר את הטפסים לתא דואר  108או אליי אישית.
בתודה
משה סוקר
בשם צוות סימון מגרשים
_________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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