קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1350
13.11.2015
נושא ב' :חידוש תהליך שיוך נכסים  /הון.
השתתף בדיון :מרקי לוי יו"ר כלכלי.
רקע:
במסגרת תוכנית העבודה שאושרה במזכירות הובאה לדיון הצעה לחדש את תהליך שיוך הנכסים.
ההחלטה הראשונית בנושא זה התקבלה בשנת  2005בה הוסמך צוות להציע את הנכסים לשיוך
ומנגנון האיזון ,בהתבסס על הותק ופרמטרים נוספים ולהביאה לאישור בקלפי .בשנת  2006נקבע
יום קובע לשיוך הנכסים ( )1.3.2006בהחלטת קלפי .בשנים  2008-2009התקיים דיון בצוות שהתקדם
בצורה טובה אך בשל סיבות שונות ובמיוחד הקשר האפשרי לשיוך הדירות נעצרה עבודת הצוות.
מהלך שיוך הנכסים אמור להביא:
 .1הגדלת הביטחון האישי של החברים.
 .2הבטחת זכויות היורשים.
 .3הגדלת הזיקה בין החברים לעסקי הקיבוץ.
שיוך הנכסים אמור להתבצע על ידי מתן הזכות לחברים לקבל רווחים תוך שמירת עסקי הקיבוץ
כעסק חי ומתפתח .בשנים האחרונות הוצפו החסרונות של מודל השיוך הקנייני והתפתחה תחתיו
תנועה של קיבוצים רבים למודל חלופי של שיוך פירותי.
אנו מציעים לבחון את נושא שיוך הון/נכסים ביד מרדכי ,מתוך מגמה לשנות כיוון מהמודל הקנייני,
למודל פירותי דרך הקיבוץ ,שהוא פשוט יותר להבנה ויישום .בתהליך הזה ,אנו נלמד את חלופות
השיוך ,יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן ,התאמתן למציאות של יד מרדכי ובסופו של דבר הבאתן
לאישור הקיבוץ בשני שלבים:
 .1שינוי הכיוון ,מקנייני לפירותי (עד סוף ינואר).
 .2אישור המודל הנבחר בקלפי עד סוף שנת .2016
הובא לאישור הרכב הצוות :מרקי לוי (מרכז) ,שאולי סנקר  -מזכיר ,עמוס צוק – מרכז משק ,שמעון
כורם ,צביה סגל ,חגי מן ,יאיר שוורץ ,עופר ניר ,דודי ענבר ,זיו אלדן – הררי.
מלווים מקצועיים של התהליך :רו"ח גיורא מרקר ,עו"ד מיכל ינאי ממשרד שלמה כהן.
דיון:
א.
ב.
ג.
ד.

מרקי הציג את הפעולות שבוצעו עד כה בהן פגישות הסבר והכנה של מרקי ושאולי עם
גיורא ומיכל ינאי כולל לימוד בסיסי של הנושא והשינויים שחלו בתחום.
התקיים דיון באשר להרכב הצוות .הוצע להוסיף  2חברים המייצגים את שכבת הדור הוותיק
כדי ליצר איזון בהרכבו.
בנוגע לזכויות הצבעה של חברים חדשים הוסבר כי חברים חדשים לא יכולים להצביע
בקלפי בנושא שיוך נכסים .נושא זה מוסדר בהחלטות הקיבוץ במעמד חבר חדש ובהסכמים
עם החברים החדשים.
על אף השונות בסטאטוסים הקיימת כיום יש חשיבות לישיבת החברים החדשים בצוות
על מנת שניתן יהיה לשמוע את דעתם ולבחון את שיוך הנכסים בראיה עתידית.

החלטה:
א .המזכירות מאשרת את חידוש התהליך במתווה שהוצע.
ב .המזכירות מאשרת את הרכב הצוות תוך הוספת  2נציגי הדור הוותיק .לאור תוספת
החברים יישקל לדלל את מספר חברי הצוות על מנת לאפשר יעילות בעבודתו.

