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בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות מה10/12/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2יו"ר חדש למש"א  (3הצעה בעניין קרנות ההשתלמות
 (4עבודת 'מוסדניקים'
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבותיה ב 1-וב 3-ל 12/04
 (2יו"ר חדש למש"א -איל תדהר ,חבר קיבוץ דביר הוא המועמד להחליף את יערה בתפקיד יו"ר מש"א.
איל  ,בעל תואר אקדמי  ,מילא תפקידים ציבוריים,כולל ניהול מש"א בקיבוצו והיום משמש בחצי משרה
בתפקיד זה במשמר הנגב .ע"פ נוהלינו אמור איל לקבל את אישור כניסתו לתפקיד מה'מועצה' ולא
מהמזכירות ואיל אמנם יציג עצמו בפני ה'מועצה' ביום ג' השבוע .כיוון שליערה נותרו ימי-עבודה ספורים
ביד מרדכי וחשוב כל אחד מימי החפיפה ביניהם אישרה המזכירות לאיל להתחיל בהיכרות עם יד מרדכי
עוד לפני קבלת אישור רשמי מה'מועצה' .בהצלחה לאיל !
 (3הצעה בעניין קרנות ההשתלמות -יאיר הציג את הגירסה המעודכנת של הצעת הצוות לנושא
קרנות ההשתלמות .הצוות מבקש מהמזכירות גיבוי להצעתו ואישור להפעיל את הנוהל המוצע.
המשימה הראשונה העומדת בפני הצוות היא איסוף נתוני אמת על צבירת קרנות ההשתלמות המצויות
בידי החברים .היום מתבססים הנתונים בעיקר על הערכות .צריך לדעת שלקראת סוף כל שנה מקבל עובד
שעל שמו רשומה קרן את נתוני צבירת הקרן נכון לאותו מועד .כיוון שאנחנו מסיימים כעת את 2004
רואה הצוות לנכון לפנות כעת לציבור עם הצעתו הכוללת בקשה לעברת נתונים .נוסח הצעת הצוות –
בהמשך .המזכירות אישרה את פניית הצוות.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
להלן ההצעה:
הצעת החלטה בנושא קרנות השתלמות
)גובשו על ידי צוות מיוחד לעניין ,בישיבה מיום (10/10/04
כל צבירות החברים בקרנות למיניהן )פנסיה ,גמל ,השתלמות ,פיצויים( שמקורן עבודות חברים,
.1
הנם רכושו של הקבוץ.
נושא זה מעוגן הן בתקנון הקבוץ והן בהחלטות יד-מרדכי כדהלן:
1.1

1.2

בתקנון הקבוץ:
 1.1.1סעיף " .4כל חבר קבוץ... ...מוסר לקבוץ את כל ההכנסות והנכסים שעליו למסור,
בהתאם להחלטות הקבוץ"...
 1.1.2סעיף " .7לשם קיום מטרותיו יהיה הקבוץ מוסמך)... ... :י"ב( לפעול כמיופה כוח
בשמו ובמקומו של חבר הקבוץ בנכסים או בהכנסות המגיעים לחבר הקיבוץ...
...לעניין תקנון זה" ... :הכנסות" – תקבולים מכל מין וסוג שהוא ,לרבות
תקבולים עבור עבודה ,רנטות ,קצבאות וגמלאות".
החלטת יד-מרדכי המעוגנת במודל המשולב:
"כל החסכון הפנסיוני ,קרנות השתלמות וקצבאות שייכים לקיבוץ".

החברים להם צבירות בקרנות למיניהן )פנסיה ,גמל ,פיצויים השתלמות( שמקורן מעבודה,
.2
חייבים להעביר להנה"ח דו"ח שנתי מכל קרן מדי שנה.
על כל הקרנות חלה חובת דיווח לעמית אחת לשנה ,הדוחות נשלחים בתום כל שנה קלנדרית עד
מרץ לכל המאוחר.

.3

נתוני צבירת החברים בקרנות השונות ירוכזו בהנה"ח .על העברת הנתונים לא יהיו פשרות .חבר
שלא ישתף פעולה יקרא לדיון במזכירות.

.4

קרנות השתלמות "בשלות" של עובד חוץ ו/או מורים שסיימו עבודתם ,יפדו והתמורה תעבור
לקיבוץ.
חבר יהיה זכאי לקבל את האחוזים הנגזרים מהמודל על כספי המעסיק שהופקדו בקרן למן
ינואר ) 2003מועד התחלת המודל המשולב(.

.5

הצוות ממליץ ליעד פדיון קרנות השתלמות לתוכנית הפנסיה של הקיבוץ.

חברי הצוות :אורי לבנה ,גלעד בארי ,מוטי ברנדס ,יאיר שוורץ ,שרון פסי.
עד הנה נוסח ההצעה &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ולהמשך ישיבת המזכירות:
 (4עבודת 'מוסדניקים' -חברי צוות 'מוסד בית' – סוזי )יו"ר( ,אורלי ) אחראית בצוות על נושאי
עבודה ( ,יפעת ומשה הקל הציגו בפני חברי המזכירות ,בכתב ובע"פ את הבעיתיות במציאת מקומות
עבודה ל'מוסדניקים' .מדובר  ,באופן כללי ,על התנהלות במצב משתנה.הימים שבהם היו ה'מוסדניקים'
עובדים כל יום אחה"צ ,כל אחד ב'ענף שלו' חלפו .היום מרוכזות שעות העבודה השבועיות ליום שישי
בלבד ,המטלות הלימודיות והחברתיות 'גוברות בחשיבותן' על שעות העבודה ,הענפים לא מוכנים לקבל
'מוסדניקים' העובדים באופן לא סדיר -בקיצור ,סבך ענינים ,נוגדים לעיתים והתוצאה – חוסר יכולת
למעשה למצוא עבודה ל'מוסדניקים'
צוות 'מוסד בית'  ,לאחר מאמצים רבים ,במשך תקופה ארוכה ובדיקה עם הגורמים הנוגעים בנושא לא
הצליח למצוא פתרון לבעיה והוא פונה למזכירות שתתרום לכך את חלקה
כיוון שהנושא מורכב מאד וגם לא נוגע ישירות לכל קוראי ה'דף' לא אנסה לכסות כאן את כולו.

ממילא – יחזור הנושא לדיון נוסף במזכירות.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

אחריות על תורנות שמירת שער
אסתר וו .מחליפה את חיים וממועד פרסום זה היא אחראית על קיומו של נוהל השמירה בשער בשעות – 18:00
.21:00נאחל לה הצלחה בתפקיד שהיא למעשה מכירה אותו היטב.
בענין החלפות שמירה מן הראוי להזכיר שאסתר יכולה לסייע אבל האחריות בסופו של דבר חלה על התורן.
שמירה נעימה !
*************************************************************************
שאילתה
שואלת שולה ארצי :
"איך צמח קיר אפור ,מכוער ויקר בנוף היפה של קיבוצינו ללא ידיעה ושיתוף פעולה של ועדת תיכנון
ו/או של הציבור הקיבוצי שזה ביתו ?"
תשובה ) יוסי רשם מפי שוקי ( :
ביצוע העלייה לגבעת הפסל מצד דרום פורסם מזמן באחד מדפי המזכירות .הפרויקט עבר בקיבוץ את הנוהלים
המקובלים .גובה הקיר הוא נגזרת של תנאי השטח ,הצורך בשפוע מתון שיאפשר עליית נכים ושיקולים
מקצועיים נוספים .מתכנני הפרויקט מודעים לבעיה שהעלתה שולה ומכאן הכוונה להוריד ממרומי הקיר צמחייה
משתלשלת שתסתיר אותו.
*************************************************************************

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס יוסי שחר

