קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1349
6.11.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

אירועי חג קיבוץ 72
יום שישי ( 6לנובמבר)
בחדר האוכל  -הרמת כוסית אחרי קבלת שבת בארוחת
הערב
החל משעה  20:00יפתח "פיטנגו בר" את שעריו לכל האוכלוסיה
כולל ילדים והוריהם .כולם מוזמנים לצפות ברצף סרטים ישנים
וחדשים מחיי הקיבוץ וכמובן כיבוד מיוחד!!
יום שבת הקרוב ( 7לנובמבר)
משחק משימות משפחתי
"גילגולם של בתים ואתרים – שלטים מספרים"
סדר יום:
 10:30התכנסות על הדשא ליד פיטנגו בר להסבר וקבלת חוברת
משימות ויציאה למשחק.
 12:00ארוחת צהריים קלה על הדשא ליד חדר האוכל ומשחק הקפות
הורים וילדים.
 12:45טקס סיום משחק המשימות וחלוקת תעודות למצטיינים.
המשחק מתאים לכל הגילים בואו להשתתף

צוות חג הקבוץ.
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דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 26.10.2015
נכחו בישיבה :אורלי סיגלמן ,גולן טל ,עופר ניר ,גיורא אתר ,סיגל גדיש ,רעיה פסי ,שמעון כורם ,גיל דגני,
אלון דגן ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול מזכירות מתאריך  12.10.2015ופרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך .19.10.2015
עדכון רשת בטחון.
דיון בתוכנית להפחתת המיסוי ושינוי איזונים בקהילה.
עדכון שכר מזכיר.

נושא א' :אישור פרוטוקולים.
אישור פרוטוקול מזכירות מתאריך  12.10.2015ופרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך - 19.10.2015
הפרוטוקולים אושרו.
נושא ב' :עדכון רשת בטחון.
רקע:
בישיבת המזכירות שנערכה בתאריך  7.9.2015התקיים דיון בנושא עדכון רשת הביטחון .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 המלצות הצוות:
.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 האפשרים 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 4,563 =25% + 3,650
.)₪
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 "רשת הביטחון" ליחיד ללא בן זוג כך שתכלול בתוכה מרכיבים אלה יחדיו :פנסיית
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המטרה (+ )₪ 912.5( 25% + )₪ 3,650קצבת 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.
בסיכום הדיון הקודם ביקשה המזכירות פרק זמן נוסף ללימוד הנושא.
דיון:
התקיים דיון נוסף בהצעת הצוות .חברי המזכירות סברו כי יש לקבל את ההצעה אך הוצע לבדוק מספר
סוגיות בהצעה על מנת לבחון את האפשרות לחיזוק עבודת פנסיונרים.
החלטה:
הנושא יוחזר לצוות לדיון נוסף ובחינת היכולת לתת מענה לסוגיות שעלו בדיון .עם סיכום הדיון יוחזר
הנושא לדיון והחלטה במזכירות.
נושא ג' :דיון בתוכנית להפחתת המיסוי ושינוי איזונים בקהילה.
רקע:
בחודשים האחרונים התקיים תהליך הנוגע לבחינת האיזונים בקהילה .תהליך זה החל בדיונים במזכירות
ולאחר מכן הועבר להנהלת הקהילה לגיבוש המלצות למזכירות .חלק חשוב מן התוכנית נוגע לסוגיית
איחוד הסטאטוסים – הבאת כלל החברים למעמד אחד כדי ליצור זהות אינטרסים .תוצרי עבודת הנהלת
הקהילה פורסמו לציבור והובאו בפני המזכירות.
המלצות הנהלת הקהילה התייחסו ל  3סעיפים עיקריים:
א .מס פרוגרסיבי -המס הפרוגרסיבי יופחת במהלך של שלוש שנים במטרה להשוואתו 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 ₪ 190
לחודש). .
ג .חדר האוכל -מוצע מתווה תלת שנתי שבסופו הקהילה תמשיך לממן את תפעול המקום
במלואו .במקביל סבסוד החברים על התשלום לארוחות יופחת בהדרגה.
דיון:
הדיון במזכירות עסק בעיקר בצרכי הקהילה בעיסוק בשינוי האיזונים ואיחוד הסטאטוסים בקהילה.
במהלך הדיון הועלו הטענות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.

חלק מן החברים סבור כי אין דחיפות בעיסוק בנושא איחוד הסטאטוסים בשלב זה .הוצע להמתין
שנה או שנתיים ולבחון שוב את הצורך בהמשך.
חלק מחברי המזכירות סברו כי אין חשש או מתח הנובע מההבדלים בין הסטאטוסים ושעלינו
להמשיך ולפעול במודל הקיים.
הועלתה הצעה לבצע בחינה מחודשת של מערכת המיסוי (מקורות ושימושים).
התקיים דיון האם ישנו צורך לעסוק בהפחתת מיסוי פרוגרסיבי לחברים.
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ה .מנהלי הקהילה הביעו את עמדתם בנושא איחוד הסטאטוסים שהוא תהליך אסטרטגי חשוב בכלל
הקיבוצים והתנועה הקיבוצית עוסקת בו רבות וכי הם סבורים שיש לעסוק כבר כעת בהפחתת
המיסוי הפרוגרסיבי על אף האתגרים החברתיים והכלכליים שהדבר מציב בניהול הקהילה.
החלטה:
א .המזכירות אינה מקבלת את ההצעה לשינוי האיזונים בקהילה כפי שהוצע ע"י הנהלת הקהילה.
ב .במסגרת הכנת תקציב  ,2016תבחן האפשרות להפחתת המס הפרוגרסיבי והשימושים במימון
הקהילה ,זאת בכפוף לעקרונות שנקבעו בחוברת השינוי.
נושא ד' :עדכון שכר מזכיר.
הנושא הוצג ע"י אלון שלא בנוכחותו של שאולי .נמסר כי שכר המזכיר העומד כיום על סכום של 17,800
לא עודכן מאז  . 2009לשכר זה מתוסף רכיב הוצאות החזקת רכב בסכום השווה לשווי רכב המשמש את
המנהלים החיצוניים האחרים בעלות של  3,050ש"ח .עם כניסתו של דרורי לתפקיד החליטה הנהלת
הקהילה שיש לעדכן את שכרו של המזכיר .ע"פ המלצת ממשכר חיצוני טווח השכר למזכיר בקיבוצים
בגודל דומה ליד מרדכי נע בין  .₪ 24,000- 20,000המלצת אלון לעדכן את שכרו של שאולי ל₪ .20,000-
התקבלה פה אחד .כמו כן אומצה המלצתו של אלון כי כל שנתיים יבחן מחדש המישכור של כל המשרות
בקיבוץ ויתבצע עדכון שכר במידת הצורך בהתאם.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

שיוך דירות – פדיון יורשים
השבוע אישר צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה את ההצעה בנושא פדיון יורשים .נוסח ההצעה הסופי ותקציר
ההצעה ישלחו לחברים בשבועות הקר ובים ונקיים דיון ציבורי כהרגלנו בכל נושא בשיוך טרם העברתו
לקלפי.
שבת שלום,
שאולי בשם צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
__________________________________________________________________________

אחריות בעלי הכלבים על כלביהם
לצערנו בשבוע שעבר ננשכו שני אנשים על ידי כלב ונגרמו להם פציעות חמורות .הכלב הוכנס להסגר
ובכוונתנו לקיים דיון במסגרת המתאימה על מנת לבחון את אפשרויות הפעולה העומדות בפנינו .מקרים
אלו הינם חמורים ולצערנו על אף הפרסומים בעבר בנושא אחריות בעלי הכלבים לא נמנע אירוע זה .אנו
שבים ומציינים כי האחריות הבלעדית על הכלב היא של בעליו והתנהגות רשלנית בעניין זה יכולה לגרור
תביעות משפטיות שבסופן יקנסו בעלי הכלבים בסכומים גדולים ביותר ,זאת מעבר לייסורי הנפש
שעלולים ללוות את בעל הכלב בכל פגיעה באדם או בילד.
דרורי ושאולי
__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג קיבוץ שמח לכל בית יד מרדכי!
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