קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1026
21.2.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת הצבעת קלפי *דו"ח שיחת קיבוץ *עדכון צוות היישום

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

הצבעת קלפי
תתקיים בחדר האוכל ,בימים:
שישי ,22.2.08 ,בשעות 18.30-20.30
שבת ,23.2.08 ,בשעות 11.30-13.30
ראשון ,24.2.08 ,בשעות 11.30-13.30
ובבית הבריאות ,ביום ראשון ,24.2.08 ,בשעות 17.30-18.00
נושאים שיעמדו להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר תקנון קרן המילואים ליד מרדכי ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך
.11.2.08
 .2הקיבוץ מאשר תקנון קרן לעזרה הדדית ליד מרדכי ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך
.11.2.08
 .3בחירת נציגי ציבור למזכירות הקיבוץ )ועד הנהלה של הקיבוץ(:





רשימת המועמדים תובא להצבעה בקלפי בפתק אחד ,כאשר כל בוחר מתבקש לסמן "בעד"
שישה ) (6שמות בלבד.
פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מן האמור ,ייפסל.
תשעת ) (9המועמדים אשר יקבלו את מירב קולות המצביעים ,יכהנו כחברים במזכירות
הקיבוץ.
להלן רשימת המועמדים לפי סדר הא'-ב') :סמנו  6שמות בדיוק!(:

ארדנינג גי ,אשחר רחל ,אתר גיורא ,בר סמך ורד ,דבורה מיכל ,הלפרין עפרה,
יצחק מאיר ,סיגלמן אורלי ,ענבר אסנת ,פסי רעיה ,פרידמן טובה ,ציון איתן,
קראוס שלוית ,רגב מיכה ,שגיא מאיר ,שיפמן הלל ,שני דני
 .4בחירת נציגי ציבור לצוות יישום מודל השינוי.





רשימת המועמדים תובא להצבעה בקלפי בפתק אחד ,כאשר כל בוחר מתבקש לסמן "בעד"
שני ) (2שמות בלבד.
פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מן האמור ,ייפסל.
שני המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המצביעים ,יכהנו כחברים בצוות יישום
המודל.
להלן רשימת המועמדים לפי סדר הא'-ב' )סמנו  2שמות בדיוק!(:

אתר גיורא ,מידן ישראל ,ציון שי
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 .5הקיבוץ מאשר מינויו של דודי דורון לתפקיד מרכז המשק של יד מרדכי.
 .6הקיבוץ מאשר תקציב הקהילה לשנת  ,2008כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך .18.2.08
 .7הקיבוץ מאשר גריעת שטח נוסף מצפון לבית ספר "שקמה" ,בגודל של כ 30-35 -דונם,
לטובת פרויקט קריית החינוך החדשה במתחם בית ספר "שקמה" .העברת הזכויות בקרקע
למועצה המקומית תעשה אך ורק ליעוד השטח לבית ספר .אם בעתיד לא תשמש הקרקע
ליעודה כבית ספר מועצתי ,יושבו הזכויות בקרקע לקיבוץ.
 .8הקיבוץ מאשר עמדת המזכירות לגבי סעיפים  2-3מתוך דו"ח הביקורת על השיוך והצמיחה ,אשר
בתמציתה קובעת כי בעלי תפקידים מרכזיים בקיבוץ יכולים לפעול בצוותי השיוך והצמיחה ואף
להובילם.

בברכה ,ועדת קלפי והמזכירות.
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
נושאי השיחה:
 .1הצגת תקציב הקהילה לשנת  .2008השתתף בדיון רו"ח דני שויער ,מלווה כלכלי של תוכנית השינוי.
 .2גריעת קרקע נוספת לטובת פרויקט הקמת קריית החינוך החדשה במתחם "שקמה".
 .3דיון חוזר בסעיפים  2-3מתוך דו"ח הביקורת על השיוך והצמיחה.
תאריך השיחה .18.2.08 :יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :מאיר יצחק .נכחו באסיפה 20 :חברים.
החלטות :הנושאים יובאו לאישור הקלפי בסוף השבוע הקרוב וביום ראשון.22-24.2.08 ,
__________________________________________________________________________

הפעלת מודל השינוי  -עדכון
כזכור ,לאחר החלטת השינוי מדצמבר האחרון ,החל צוות היישום בכל ההכנות הדרושות להפעלת המודל
הלכה למעשה.
פנסיה – ההכנות להתארגנות תשלומי הפנסיה נמצאות בעיצומן .תשלומי פנסיה מ"עתודות" מטופלות
כעת מול החברים שצריכים לחתום על סט הטפסים הרלוונטיים הדרושים לקבלת פנסיה זו.
תקנון קרן מילואים – תקנון קרן המילואים אושר במזכירות ,הוצג בשיחת קיבוץ ויובא לאישור החברים
בקלפי הקרובה בסוף השבוע הקרוב וביום ראשון .22-24.2.08 ,באמצעות קרן המילואים נפעיל את תשלומי
הפנסיה שמחוץ ל"עתודות" .מדי חודש יועברו סכומי כסף )עליהם הוחלט בהחלטת השינוי( מהעסקים אל
קרן המילואים .קרן המילואים שתנוהל על ידי חברים שיבחרו לכך ,יחד עם נאמן חיצוני ,תפריש לחברים
את ההשלמות הרלוונטיות לפנסיה.
תקציב קהילה  – 2008תקציב הקהילה לשנת  ,2008שנדון בשיחת הקיבוץ האחרונה ,יובא לאישור
החברים בקלפי הקרובה בסוף השבוע הקרוב וביום ראשון.22-24.2.08 ,
התארגנות הנה"ח – מש"א – כחלק מתהליך יישום מודל אורחות החיים ,יש משקל רב בכל הנוגע
ליישום החלטות המודל לגבי שכר העבודה .לצורך כך קלטנו תוכנה ייעודית העונה לשם "שחר".
התוכנה תקלוט את משכורות החברים )ענפי משק  ,קהילה ותלושי השכר של עובדי החוץ( ותשרת את
ההחלטות והקריטריונים שנקבעו במודל השינוי לגבי שכר העבודה.
התוכנה תופעל על ידי דרורה לבנון עם גיבוי מלא של תמיר אבני ובאמצעות תמיכת חברת התוכנה.
בימים אלו מבצעת דרורה את קליטת הנתונים לתוכנה ,בשלב השני תבוצע הרצה ובדיקה של נכונות
והתאמת התוצאות לקריטריונים ,כפי שנקבעו במודל.
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בתוכנת ה"שחר" יבוצעו החישובים הבאים:
• חישוב השכר של החבר/ה.
• חישוב שכר המגיע מכמה מעסיקים) .באם לחבר/ה יותר ממקום עבודה אחד(.
• ניכויים מהשכר בהתאם להחלטות )ביטוח לאומי ,מס בריאות ,הפרשה לפנסיה(.
• חישוב מס פרוגרסיבי.
כל חבר/ה יקבל "דוח הכנסה" מפורט ויוכל לבדוק באופן עקבי את כל מרכיבי ההכנסה והניכויים.
שורת "הנטו" ,שתתקבל מתוכנת ה"שחר" ,תועבר לדף התקציב ותכונה "הכנסה נטו מעבודה".

הפעלת המודל )יבש  /רטוב( – להלן ההסבר בטבלה:
יבש = במקביל להתנהלות הרגילה ב"תקציב המודל המשולב" יחולקו לחברים "תלושים" המתארים
תקציב במודל החדש .לא יחולק תקציב בפועל לפי "התלושים" המתארים את המצב החדש ,מטרתם
להמחיש בלבד.
רטוב = תחילת התנהלות במודל החדש  -הן בדפי התקציב )"תלושים"( והן בכסף שיעבור בגינם לח-ן
הבנק של החברים.

הפעלת מודל השינוי יבש  /רטוב
"יבש" מס' 1

"יבש" מס' 2

הפעלה "על רטוב"

הכנסות החבר

משכורת
ינואר 08

משכורת
פברואר 08

משכורת
מרץ 08

הוצאות החבר

הוצאות
פברואר 08

הוצאות
מרץ 08

הוצאות
אפריל 08

מועד הפקת התקציב
לחבר )"תלוש"(

"יבש" מס'  1יופק
לחברים בתאריך
20.3.08
עדיין ממשיכים
לקבל תקציב
במתכונת "המודל
המשולב"

"יבש" מס'  2יופק
לחברים בתאריך
20.4.08
עדיין ממשיכים
לקבל תקציב
במתכונת "המודל
המשולב"

"רטוב" מס'  1יופק
לחברים בתאריך
20.5.08

הערות

מכאן ואילך מתנהלים
ומקבלים תקציב במתכונת
"רשת הביטחון"

הערות לטבלה:
 .1שימושים והוצאות של חברים מחודש מרץ  08יחושבו עדיין לפי מתכונת המודל המשולב.
 .2רק מחודש אפריל  08תתחיל התנהלות לפי מחירי השרות השונים ,הנגזרים מהחלטות השינוי.
 .3בהמשך לסעיף  ,2חוברת "שרות ומחירים" תופק ותופץ בהקדם לחברים.
 .4הלכה למעשה וכאמור וכמוסבר בטבלה לעיל ,יופעל מודל השינוי החל מאפריל ,08

שהוא החודש הראשון בו יחושבו הוצאות ושימושי החברים לפי החלטות השינוי.
 .5בכל שאלה והבהרה בנושאים הנ"ל ניתן לפנות לאחד מחברי צוות היישום.
בברכה,
יריב קלרמן ואופיר לבנה
בשם צוות היישום
__________________________________________________________________________

סוף שבוע נוח לכולם !
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