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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 896
14/2/05
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות
דו"ח מישיבת המזכירות מה11/2/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2תקציב  2005לקראת הצבעה  (3מינוי רואה חשבון  (4נוהל
המזכירות – תיקון  (5נוהל כ.ל.נ -.עדכון  (6תקנון קליטה המשך דיון
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב4/2/05 -
 (2תקציב  2005לקראת הצבעה -שני ענינים עלו לדיון במסגרת הגיבוש האחרון של הצעת התקציב
לקראת ההצבעה:
א .פעם נוספת עלתה השאלה – האם להעלות את ההקצבה לפנסיה בשנה הקרובה ? גלעד ב .הציג את
עמדתה התומכת בתוספת של  200אש"ח של וו .הפנסיה.כזכור – מציעה המזכירות להפקיד  1מיל' ₪
בקופות הפנסיה.
ב .פנייתם של חברים להקדים להעלאת הנושא בשיחה דיון נוסף במועצה.
המזכירות החליטה לקיים ביום ג' הקרוב שיחת קיבוץ שבה תוצג התכנית המאוחדת של הקהילה
והעסקים .המזכירות תציג בשיחה ,מתוך כוונה להביא לקלפי,שתי חלופות להצבעה:
האחת – תכנית המשק  +תכנית הקהילה המקורית שהובאה לדיון במועצה לפני כשבועיים ושגם תוצג
בשיחה ותחולק לת.ד .החברים לקראת השיחה .
השניה – תכנית המשק  +תכנית הקהילה ממנה הוצאו  3סעיפים שעל פי תגובות של חברים התגלו
כשנויים במחלוקת = העלאת מחיר הק"מ לחבר ,קביעת מחיר לנסיעה ב'נהג בית' וביטול הקיצוץ
בתקציב חבורת הזמר ,ס"ה – כ  100אש"ח.
ביטול שלושה סעיפים אלה  +תוספת  200אש"ח לפנסיה יוסיפו להוצאות הקהילה כ  300אש"ח
.( 3.5%
שאותם יכסו תקציבי החברים ) פגיעה בתקציבים בכ 3.5%
עיקרי תקציב  2005חולקו לתאי הדואר.חברים המעונינים בחוברת המלאה של תקציב
הקהילה יפנו לדודי ויענו ברצון.
 (3מינוי רואה חשבון -מוטי מסר לחברי המזכירות אינפורמציה לקראת החלטה על מינוי רואה
חשבון ליד מרדכי ותאגידיה .דו"ח דומה יימסר בוו .הכלכלית השבוע ובשיחת הקיבוץ ביום ג' הקרוב.
גם נושא זה יגיע להצבעה בקלפי ,כמתחייב מהוראות החוק ,בסוף שבוע זה.
 (4נוהל מזכירות -תיקון -המזכירות החליטה להכניס תיקון בנוהל הערעור המופיע ב'נוהל המזכירות'.
במקום ש "יו"ר המועצה יפעל לכינוס המועצה בתוך חודש והוא יעלה ) את הערעור שנדחה
במזכירות ( במסגרת נוהל הערעור של המועצה " מציעה המזכירות ש "יו"ר המועצה יפעל
לכינוס המועצה לדיון בערעור במסגרת נוהל קבלת החלטות במועצה והוא יעלה במסגרת
נוהל הערעור של המועצה ".
חברים המעונינים ביתר פירוט והרחבה בנושא יפנו אלי ואני אשמח לענות .
 (5נוהל כ.ל.נ -.עדכון -נוהל נוסף שבו מציעה המזכירות להכניס שינוי הוא נוהל הכ.ל.נ.
המזכירות מציעה להחליף את הנוסח בסעיף ב 4-בנוהל:
נוסח קיים :

ב .4-חברים שיבחרו שלא להעביר לקיבוץ את מסמכי וכספי זכאותם יזוכו בתקציבם אך רק בסכומי השתכרותם
מעבודה על פי המודל המשולב.
נוסח חדש ע"פ הצעת המזכירות :
ב .4-ככל שהחבר אינו מעביר לקיבוץ,בהתאם לנוהל,מסמכים ו/או כספים להם הוא זכאי מותר לקיבוץ לקזז
מתקציבו האישי את אותו סכום שאינו מועבר.
בבירור שנערך עם עו"ד של הקיבוץ התברר שזה הנוסח המתחייב מכוח תקנות הקיבוץ.
חובה לציין שלמרות שמדובר בשינוי תוך כדי ביצוע הנוהל )המתחייב משום היותו הנחייה משפטית(
לא נוגע הנושא לרובם המכריע של הזכאים .הסיבה היא שמרבית הזכאים החליטו כן להעביר לקיבוץ
מסמכים וכספים המגיעים להם.
השינוי המוצע נוגע לחברים בודדים שאיתם לא הגיע הצוות לסיכום והם אמנם אלה שאינם מסכימים
להעביר מסמכים וכספים לקיבוץ .צוות הכ.ל.נ .יצטרך להתחשב בשינוי המוצע בפגישותיו עם הזכאים
שאיתם עדיין לא הגיע להסכם.
 (6תקנון קליטה המשך דיון -נוסח תקנון הקליטה החלקי חזר מבדיקת עו"ד עם הערות ואלו נידונו
במזכירות.
הדיון בנושא זה יזורז עד להשלמתו הקרובה של התקנון.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות
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מהלך משמעותי נעשה לפני כחודש בוועדת השרים לענייני חוקה שאישרה הנחת
מס בגובה  13%ליישובי סובב עזה .חוזר בנושא זה הגיע ליד מרדכי בשבוע שעבר.
הנושא צריך כעת לעבור שלוש קריאות בכנסת אבל כנראה ששר האוצר הורה לזרז
את הטיפול בהצעת חוק זו והיא אמורה להפוך לחוק בתוך מספר שבועות.
יד מרדכי הוא אחד היישובים שיזכו בהנחה זו.
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מה קורה השבוע
ביום ג' – שיחת קיבוץ ב  20:30בחד"א
על הפרק –  (1הצגה ודיון בתכנית המאוחדת לקהילה ולעסקים ב , 2005
 (2מינוי רואה חשבון לקיבוץ יד מרדכי ותאגידיו.
ביום ו' – הצבעה בקלפי –  (1תכנית הקהילה והמשק  (2בחירת גזבר ליד מרדכי
 (3מינוי רואה חשבון.
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סדר ט"ו בשבט

עם הפנים לצמיחה חברתית
שיחת קיבוץ חגיגית בערב שבת ה 18-לפברואר
לדיון בהצעת החלטה על כניסה לתהליך השיוך
לקראת ההצבעה בסוף פברואר
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שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

