קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1345
18.09.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעה בקלפי מיום :6/9/15
 .1הקיבוץ מאשר שנת חופש לשאול ולירן מורן כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .16.8.2015
תמכו ,96 :התנגדו ,15 :נמנעו .3 :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ,לינדה כשר ואניה יצחק.
ניהול קלפי :יהודית מידן ,הלל שיפמן ,רוני קרלינסקי ,אניה יצחק ,לינדה כשר ,ורחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________

דיון ציבורי בנושא שיוך דירות
לחברים שלום,
בשבוע שעבר התקיימו  3מפגשים במסגרת דיון ציבורי בנושא הצעת החלטה לכללי השכרה ומכירה לאחר
יום השיוך 2 .מפגשים נערכו בשעות הערב ומפגש אחד התקיים בשעות הבוקר .על אף שהדיונים היו
מכובדים ופוריים במפגשים נכחו רק כ 30 -חברים .במסגרת הדיונים במפגשים ובמייל חברים עלו מספר
סוגיות מהותיות:
א .תפיסת היסוד שעומדת בלב ההצעה הינה כי לאורך זמן בעלי זכויות במגרשים יהיו חברי קיבוץ.
במילים פשוטות לא ניתן יהיה לגור במקום אחר ולהשכיר דירה בקיבוץ.
ב .מנגנון מכירה והשכרה – חלק מן החברים העלו את הצורך במנגנון פשוט יותר ועם פחות
"התערבות" בקביעת מחיר המכירה וההשכרה .במפגשים הוצגו השיקולים שהביאו את הצוות
לבחור במנגנונים אלו.
ג .זכות הקניין וחופש הפרט – עלתה שאלה האם ניתן להגביל זכויות במכירה והשכרה ובכלל.
שאלה זו עומדת תמיד במפגש שבין החבר הבודד לחיי הקהילה – האם זכותו של חבר אחד עולה
במקרים מסוימים על צרכיהם של חברים אחרים.
ד .תשלום מיסים בתקופת השכרת דירה – עלתה הצעה לחייב במיסי קהילה חברם המשכירים
דירתם לתושבים.
צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה מודה לחברים שלקחו חלק בדיון עד כה .ראוי לציין כי על אף חילוקי הדעות
הלגיטימיים מתנהל הדיון באופן כללי בצורה עניינית ומאתגרת .הצוות יתכנס לדיון בהערות ובהארות
שעלו ותוצאות הדיון יועברו לידיעת החברים.

בברכת שבת שלום,
שאולי בשם צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
__________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 7.9.2015
נכחו בישיבה :אורלי סיגלמן ,גולן טל ,עופר ניר ,גיורא אתר ,סיגל גדיש ,אלון דגן ,דרורי קפלון ,שאולי
סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1אישור פרוטוקולים :אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות  ,17.8.2015אישור פרוטוקול הנהלה כלכלית
מתאריך  ,19.8.2015אישור פרוטוקול הנהלת קהילה מתאריך .31.8.2015
 .2אישור הצבת מגורים למנהלי העבודה של קבלן המכוורת מחוץ לגדר הקיבוץ.
 .3דיון בעתיד מחנה מג"ב.
 .4עדכון רשת בטחון.
נושא א' :אישור פרוטוקולים.
אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות  ,17.8.2015אישור פרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך  ,19.8.2015אישור
פרוטוקול הנהלת קהילה מתאריך .31.8.2015
הפרוטוקולים אושרו.
נושא ב' :אישור הצבת מגורים למנהלי העבודה של קבלן המכוורת מחוץ לגדר הקיבוץ.
השתתפו בדיון :עמוס צוק – מרכז המשק ,עמי וולקוביץ.
רקע:
עמוס צוק הציג את הבקשה להציב מגורים למנהלי העבודה של קבלן המכוורת מחוץ לגדר הקיבוץ (מעבר
לגדר מדרום לבית האריזה) .עם תחילת בניית והזזת המכוורת ישנו לחץ לסיים ביעד הזמן שהוצב לקבלן
במסגרת המכרז .לתאריך סיום זה יש חשיבות לא רק בהיבט שיכון בתי החברים החדשים אלא גם ובעיקר
בעונת העומס במכוורת בה רצוי שיסתיים המעבר למבנה החדש .עמוס הדגיש כי הקיבוץ אינו מחויב
לאשר את בקשת הקבלן הזוכה ("הבונה חביב") וכי אנו מביאים את ההחלטה למזכירות לאור הרגישות
הביטחונית והחברתית.
דיון:
עמי וולקוביץ התייחס לנושא והסביר מהם התנאים בהם ניתן לשכן את מנהלי העבודה במתחם (בדיקת
אישורים ללינה ושהיה ,איסור על לינה אקראית של פועלים ,בקרה שוטפת של הרבש"צ ועוד מספר
הנחיות) .עמי הדגיש כי אין התנגדות לגורמי הביטחון למקם מגורים במיקום זה אך יש לוודא כי הציבור
מכיר את הנושא וכי יש הקפדה על הנהלים.
החלטה:
א .המזכירות מאשרת מגורי מנהלי העבודה של האתר תחת פיקוח שוטף של הרבש"צ.
ב .אי עמידה של הקבלן בנהלים תביא לביטול האישור.
ג .במהלך סופי שבוע לא תתאפשר לינת עובדם במקום.
ד .יש לפרסם את ההחלטה לחברים ולתושבים.
נושא ג' :דיון בעתיד מחנה מג"ב.
השתתפו בדיון :עמוס צוק – מרכז המשק ,עמי וולקוביץ.
רקע:
במסגרת העיסוק בתב"ע עלה לדיון נושא עתידו של מחנה מג"ב בכניסה לקיבוץ .בישיבת הנהלה כלכלית
אף אושרה הקמת צוות היגוי לתכנון מתחם התעשיה (ממחנה מג"ב ועד לממלכה) .ההחלטה על הקמת
המחנה במיקום זה התרחשה לפני זמן רב ויש לשקול שוב את הנושא .עמוס הסביר כי החלטה לסיים את
ההסכם עם מג"ב אינה יכולה להיות מהיום להיום מאחר ויש לתת להם זמן להתכונן .בשיחה בין נציגי
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הקיבוץ למג"ב נתבקשו נציגי מג"ב לפנות את המתחם .עמדה זו כפי שהוצגה במסגרת משא ומתן מצריכה
אישור הקיבוץ.
דיון:
התקיים דיון באשר לתועלות המגיעות ממחנה מג"ב במקום .הדיון נסב יותר סביב שיקולים חברתיים –
ביטחוניים ופחות בהיבט הכלכלי של הנושא .מחנה מג"ב כיום אינו מאכלס פלוגות לוחמות אלא רק בסיס
מפקדה .באירועים ביטחוניים שהיו בקיבוץ לא השפיעה הקרבה של המחנה לקיבוץ על מעורבותו של
מג"ב באירועים (כוחות התערבות מבחוץ הגיעו לפני מג"ב) .יחד עם זאת לא ניתן להעריך באמת את
תרומתו של מיקום המחנה בהיבט הרתעה של גורמי פח"ע.
החלטה:
א .המזכירות סבורה כי אין מניעה להוצאת מחנה מג"ב מהקיבוץ ומאשרת עקרונית מהלך זה.
ב .המזכירות מסמיכה את מרכז המש"ק לנהל מש"א ומתן עם מג"ב על תנאי ההסכם ומשכו.
ג .המזכירות מסמיכה את ההנהלה הכלכלית לקבוע את עיתוי הוצאת בסיס מג"ב לאור שיקולים
כלכלים.
נושא ד' :עדכון רשת בטחון.
השתתפו בדיון :דרורה לבנון וגלעד בארי.
רקע:
לאור פניה של גיורא אתר לעלות את פנסיית היחידים ב 25%-על בסיס המלצות התנועה בעניין זה ,הוקם
צוות מקצועי להכנת הדיון וגיבוש המלצות בעניין זה .הצוות כלל את דרורה לבנון –חשבת שכר ,גלעד
בארי –רכז משא לשעבר ורכז ועדת פנסיה עד לא מזמן ,שמעון כורם יו"ר קרן המילואים ורכז ועדת
פנסיה הנוכחי ,דרור קפלון -מנהל הקהילה.
לאחר לימוד הנושא גיבש הצוות את המלצותיו:
.1
.2
.3

.4

.5
.6

בשונה מהעלאת פנסיית המטרה מ 35%-ל ,40%-המלצת התנועה לתוספת  25%לפנסיית יחידים לא
אושרה ע"י הרשם.
ביד מרדכי מספר היחידים גבוה משמעותית מקיבוציים אחרים .מספר הפנסיונרים היחידים עומד כעת
על  30מתוך  108פנסיונרים .הם המהווים  27%מכלל הפנסיונרים .בשנה הקרובה אמורים להיכנס
לפנסיה עוד  4חברים יחידים מתוך  6פנסיונרים חדשים.
במידה והבקשה תתקבל עלותה הכספית עומדת כיום על כ ₪ 270,000-בשנה .מאחר ולמשק אין מקורות
עודפים לכיסוי גרעון זה ,המשמעות שכספי ההעברה של המשק לקהילה לטובת פרויקטים קהילתיים
יפחתו בסכום זה ,או לחלופין מועד סיום כיסוי הגרעון האקטוארי יתארך באופן משמעותי וכתוצאה מכך
תגדל תלותם של הפנסיונרים בתוצאות העסקיות של המשק .מאחר ומדובר ,כפי שנאמר ,בהמלצה ולא
החלטה מחייבת של הרשם כפי שקיים בנושא פנסיית הרשם של  ,40%ומאחר והצוות סבור כי שני
התרחישים האפשריים שינבעו מאישור הבקשה לא רצויים ,הוא ממליץ שלא לקבל את הבקשה לעת הזו.
יחד עם זאת ,הצוות ממליץ לקבוע כי רשת הביטחון ליחיד תעודכן על בסיס המלצת התנועה בתוספת
עדכון הבט"ל (ביטוח לאומי) למדד .ע"פ ההצעה רשת הביטחון ליחיד תכלול את המרכיבים הבאים:
א .פנסיית הרשם על בסיס  40%מהשכר הממוצע במשק בתוספת  ( 25%כיום =25% + 3,650
.)₪ 4,563
ב .תקבולי הביטוח הלאומי כפי שנקבעו בתחילת השינוי ( )₪ 1,900יעודכנו על בסיס מדד
המחירים לצרכן מדי שנה .תקבולי הביטוח לאומי המעודכנים במדד מאז תחילת השינוי ()15%
עומדים נכון להיום על  .₪ 2,185מכאן שרשת הביטחון ליחידים תעמוד על  ₪ 6,748ממקום
 ₪ 6,475כנהוג היום.
בנוסף ,וכחלק אינטגרלי מההמלצה ,מציע הצוות כי הזכאות לרשת הביטחון לפנסיונרים היחידים תינתן
רק לאלו שהכנסתם מתקבולי פנסיה ,קצבאות הביטוח לאומי ,קצבאות השארים ושכר העבודה (ללא
מגבלת גיל  70כנהוג היום) ,תפחת מרשת הביטחון המעודכנת.
להבהרה :הצוות ממליץ להשאיר את פנסיית המטרה  ₪ 3,650הן ליחיד בזוג והן ליחיד ללא בן זוג .הפנסיה
מעודכנת בהתאם לשכר הממוצע במשק מדי חודש ינואר .מאידך ,ממליץ הצוות לעדכן כלפי מעלה את
3

"רשת הביטחון" ליחיד ללא בן זוג כך שתכלול בתוכה מרכיבים אלה יחדיו :פנסיית המטרה (+ )₪ 3,650
+ )₪ 912.5( 25%קצבת הזקנה ( .)₪ 2,185מרכיב קצבת הזקנה יעודכן בהתאם למדד מדי ינואר.
 .7רשת ביטחון לזוגות  -בעקבות הדיון ברשת הביטחון ליחידים רואה הצוות לנכון להחיל את ההצעה
לעדכון הבט"ל במדד המחירים לצרכן מיום השינוי גם על קביעת גובה רשת הביטחון לזוגות .משמעות
ההצעה כי רשת הביטחון לזוגות תעלה מ ₪ 11,261-כיום ל ₪ 11,670 -לחודש בעתיד.
 .8להלן מצורפת טבלת חישוב רשת הביטחון לזוגות ויחידים ביום השינוי ,כיום ולאחר השינוי המוצע.
המצב ב2015-

זוג
פנסיה
ב"ל
יחד בזוג
זוג
רשת ביטחון זוג

2015
3,650
1,900
5,550
11,100
11,261

הצעת הצוות לשינוי

זוג
פנסיה
ב"ל מעודכן מדד מיום
השינוי
יחיד בזוג
רשת ביטחון זוג

3,650
2,185
5,835
11,670

המצב ב2015-

יחיד ללא בן זוג
פנסיה
ב"ל
סה"כ
תוספת יחיד
סה"כ
רשת ביטחון יחיד

2015
3,650
1,900
5,550
500
6,050
6,475

הצעת הצוות לשינוי

יחיד ללא בן זוג
פנסיה
תוספת יחיד ע"פ המלצת
התנועה
סה"כ פנסיה
ב"ל מעודכן מדד מיום השינוי

רשת ביטחון יחיד

3,650
1.25
4,563
2,185
6,748

תוספת באחוזים ליחידים

116%
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דיון:
התקיים דיון ראשוני להבנת הנושא ומשמעויותיו.
החלטה:
סוכם כי יינתן לחברי המזכירות זמן ללמוד ולהבין טוב יותר את הנושא וכי הנושא יובא לדיון נוסף
במזכירות.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

דו"ח מישיבת הנהלה כלכלית מתאריך 9.9.2015
נכחו בישיבה :גדי רינת ,שי ציון ,שמעון כורם ,עמיר לוז ,שחר מידן ,עמוס צוק ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר
ומרקי לוי.
מוזמנים :רו"ח דני שויער ,הדרית שיפרין – תמחירנית הקיבוץ.
סדר יום:
 .1סיכום תמחירי חצי שנתי.
 .2הצטרפות של אלון דגן להנהלת התיירות.
 .3מבנה ארגוני של ההנהלה הכלכלית.
דיון והחלטות:
 .1סיכום חצי שנתי הוצג ע"י הדרית והשלמות של דני ,ע"ב הדו"ח שהופץ לחברי ההנהלה.
עיקרי הדברים ,ע"ב תוכנית מול ביצוע:
-

גד"ש תואם לתוכנית.
פרדס ,זו תהיה שנה קשה .פער גדול בין תוכנית לביצוע.
מטעים ,אנו עדים לנתונים חיוביים ביותר ,עקב ההחלטה לדחות מועד קטיף האבוקדו
במספר חודשים ,לתוך שנת .2015
מכוורת חקלאית ,גידול יפה בהכנסות (כפול מן התוכנית) .יש להניח שהתוצאות
השנתיות יהיו דומות לשנה שעברה (רווח של כ 1 -מיליון .)₪
מוסך ,יש ירידה בהכנסות .סוכם לקיים דיון על המוסך בקרוב ,בהנהלה הכלכלית.
תיירות ,יש שיפור בהכנסות ,אבל עוד לא מתאזנים .לקיים דיון בהנהלה ,בקרוב.
תקשורת ,תואם לתוכנית .לבדוק את נושא חיוב תושבים ,שהוא ללא מע"מ.
חשמל ,תואם לתוכנית..
אנרגיה ,לא תואם לתוכנית ,כי התחלת החיוב היה לאחר חודשיים.
מפגש ,ממשיכים לגבות ש"ד ,לכן הביצוע גדול מן התוכנית..

העברות תזרימיות:
-

העברות יותר גדולות מן התוכנית :גד"ש ,ש .האבקה ,חשמל והשכרות.
העברות נמוכות מן התוכנית :מכוורת ,מוסך ופרדס.
תואמות לתוכנית :רפת ושטראוס.
סה"כ העברות 4 :מיליון  .₪מתוך זה 1.6 ,מיליון מן המשק לקהילה.
נתוני החוב :יש עליה מסוימת ,בגלל ההלוואה שנלקחה להשקעה בסולרי.
סוכם שבעתיד יש להציג את ההלוואות הייעודיות שהן מוחזרות ע"י ענף/תאגיד ,באופן מסודר,
בנפרד ,כחלק מסה"כ ההלוואות.

תודה להדרית ודני על הצגת הנתונים .יש להתחיל אחרי החגים את הכנת תקציב  .2016באחריות
עמוס והדרית ,בתיאום עם כל הענפים ותאגידים.
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 .2הנהלת התיירות :אושרה הצטרפות אלון דגן להנהלת התיירות .כזכור ההנהלה כוללת את עמוס (רכז),
עפרה ,צפריר ,משה סוקר ומוטי ברנדס וכעת מצטרף אלון.
 .3מבנה ארגוני – בגלל קוצר הזמן ,סוכם לדחות את הנושא לישיבה הבאה ,שתוקדש כולה לנושא זה,
על בסיס החומר שכבר הופץ.
בברכת שנה טובה לכל בית יד מרדכי.
רשם :מרקי לוי
______________________________________________________________________

חניכת גן שלום
לפני כשבועיים התקיים טקס חניכה מחודשת של "גן שלום" לזכרו של החבר שולק וכטל ז"ל (מול גלריה
דנה)  .פעולה זו ,המבטאת את הרוח החברית ביד מרדכי החלה ביוזמתם של החברים איתן ציון ,ענת רייס
ושמואל מנה .יוזמה זו קיבלה את ברכת המזכירות ואת עזרת ועדת תכנון במיקום הגן .אנו מבקשים
להודות לחברים על יוזמתם ופעיל ותם בהתנדבות .סיפורו של שולק וכטל ז"ל הוא חלק מסיפורו של
קיבוץ יד מרדכי ואנו שמחים ומברכים על פעילות שיקום הגן .תודה לחברים שלקחו חלק בפעילות זו
ובארגון הטקס.
שאולי
_________________________________________________________________________

שבת שלום וגמר חתימה טובה לכל בית יד מרדכי!
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