קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1199
10.2.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באול!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות
נע ועידו נבו

בד הפע* :הצבעה בקלפי *דו"ח פנסיה תקופתי *דיווחי ועדכוני

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

הצבעה בקלפי
תתקיי בחדר האוכל
בסו השבוע וביו ראשו 1012/2/2012
בימי ובשעות:
שישי ,18:3020:30 :שבת11:3013:30 :
ראשו11:3013:30 :
נושא להצבעה:
הקיבו $מאשר את מתווה הפעולה והתנאי לכניסת שות משקיע לענ
שירותי האבקה ,כפי שהוצגו בשיחת הקיבו $מיו .7/2/12
)בעד  /נגד  /נמנע(

הציבור מוזמ!
בברכה ,המזכירות
___________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבו$
תארי +השיחה.7/2/2012 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילו והגברה :יואל שטיי.
נכחו באסיפה 34 :חברי.
שידורי :השיחה שודרה בשידור חי בערו $הפנימי.
שידורי חוזרי בימי ד'א' ,812/2/12 ,בשעות .22:30 ,18:00 ,13:00 ,8:00
נושאי השיחה:
דיו חוזר בנושא מתווה הפעולה והתנאי לכניסת שות משקיע לענ שירותי האבקה.
 10לפברואר .2012
1011
החלטות :הנושא יובא להצבעה בקלפי בסו השבוע הבא וביו ראשו 1112
רש :אופיר לבנה
___________________________________________________________________________
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דיווח מהנעשה בתוכנית הפנסיה של הקיבו$
החל מינואר  2011מיושמות החלטותינו החדשות בתחו תוכנית הפנסיה .התוכנית נשענה על המלצות
עבודה יסודית ומעמיקה שנערכה על ידי חברת "מבט יועצי".

התוכנית מבטיחה מימוש יעדי אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הגדלת הפנסיה כ +שתעמוד על  40%מהשכר הממוצע במשק ,נכו להיו – .1 3,401
הגדלת תקציב הקיו )רשת הביטחו( לפנסיונר יחיד בזוג ,נכו להיו לס ,1 5,326 +ולפנסיונר יחיד
ללא ב זוג ,נכו להיו לס.1 6,125 +
השלמת ההפקדות לתוכנית הפנסיה האישית לחברי טר התחלת המשיכה מהקרנות.
השלמת הסכומי החסרי בקר המילואי ,עבור החברי שהחלה עבור משיכת פנסיה מהקרנות.
הגדלת סכו ההפקדה השנתי מהעסקי ליעדי הפנסיה ולרשת הביטחו לפנסיונרי לס 1.8 +מיליו
 ,1וזאת עד סגירת החוב האקטוארי ,כולל למצטרפי הצעירי.
הפקדת סכו נוס של  1מיליו  1מדי שנה מהעסקי ,במש 6 +שני החל משנת  ,2011לצמצו
החוב האקטוארי.
הבטחת הפקדה של  2.2מיליו  1הנמצאי בקופות גמל של הקיבו ,$לתוכנית הפנסיה.
הצמדת סכומי ההעברות וההפקדות למדד.

התוכנית שהתגבשה חייבה את המערכת העסקית של הקיבו $למאמ $יוצא דופ בשנת  ,2011וכ +במהל+
השני הקרובות.
כפועל יוצא של התוכנית החדשה ,העבירו העסקי בשנת  2011ס 2.84 +מיליו  1מתו +יתרות המשק
לטובת תוכנית הפנסיה .בנוס ,הועברו לתוכנית הפנסיה  1.13מיליו  1של פדיו מניות "פיטק" ועוד 1.28
מיליו  1פדיו מוקד של קופות גמל ותיקות .בסה"כ הועברו השנה לצורכי הפנסיה !!! 1 5,250,000

למה שימשו כספי אלה?
 .1תשלו שוט של פנסיה לחברי שעברו את גיל הפנסיה )גיל  .(65מדובר בשתי קבוצות חברי :א( 
פנסיונרי לה כבר מועברת פנסיה מ"עתודות" ,א +היא נמוכה מהפנסיה המגיעה לה .ב( 
פנסיונרי שעדיי לא מקבלי פנסיה מ"עתודות" ,מאחר וצבירת ב"עתודות" נמוכה מהפנסיה
המגיעה לה.
 .2השלמה לרשת הביטחו של הפנסיונרי.
 .3פנסיות המגיעות לעוזבי קיבו.$
שאר הכספי שנותרו לאחר העברת הכספי ליעדי אלה ,ס ,1 3,447,000 +הופקדו ב"עתודות" וסייעו
להשלמת הפנסיה החסרה עבר  21חברי שעברו כבר את גיל !! 65
כתוצאה מהמהלכי שנעשו השנה ,הושל החוב עבור  21פנסיונרי וה מקבלי את הפנסיה שלה מדי
חודש מ"עתודות" .ההפקדות השוטפות להשלמת החסר עבור שאר הפנסיונרי פחתו .יתרת הסכו
השנתי תסייע בהשלמת החסר ,בהדרגה ,ל  15פנסיונרי שעברו את גיל  65ויש להשלי את החסר
עבור ב"עתודות".
המהל +שנעשה השנה הביא להיפו +מגמה ,ומסמ קו ממנו יצטמצ בהדרגה הגרעו האקטוארי.

מהו הגרעו האקטוארי שנותר?
עבודת "מבט יועצי" מלמדת על צור +להעברה של  30מיליו  1השלמות לתוכנית הפנסיה  +רשת
הביטחו לפנסיונרי ,במהל 20 +שנה החל מ  .2011לאחר שהשנה העברנו סביב  5מיליו  ,1נותר להעביר
עוד  25מיליו .במהל 5 +השני הקרובות יועברו  3מיליו כל שנה )סה"כ  15מליו( ובהמש 2 +מיליו כל
שנה ,עד סגירת הגרעו.

לסיכו:
שנת  2011הייתה שנת "מפנה חיובי" בטיפול בחוב האקטוארי שלנו.
הפנסיה גדלה ,הוסדרה העברה קבועה לצורכי הפנסיה ,הועבר סכו גבוה לצמצו החוב האקטוארי.
ברצוני לבטא הערכה להנהלת הקיבו $ולצוות הפנסיה שעסקו בתכנו וביצוע התוכנית.
חברי המעונייני בהבהרות נוספות ,מוזמני לפנות אלי.
בברכה ,גלעד בארי ,רכז צוות פנסיה
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חשמל ותעריפי
שלו לכול,
תקנות רשות החשמל מאפשרת לצרכני להחליט פע בשנה לקראת חודש מר ,$על השיטה
שבה יהיו מחויבי:
א .שיטת חיוב לפי תעו"ז.
ב .שיטת חיוב לפי מחיר קבוע לקווט"ש שקיי במהל +כל השנה.
למה לקראת מר ?$שכ מבחינת חברת החשמל השנה מתחילה ע כניסת עונת האביב )שבלוח של חברת
חשמל מתחילה בכל  1למר.($
אנו רוצי להיצמד לתקנות ולאפשר למנויי שכבר מחוברי לתעו"ז לבחור בי שתי חלופות.
המחיר הקבוע של חברת החשמל לכל קווט"ש למגורי )להל" :מחיר קבוע דירתי"( הוא  54.44אג' כולל
מע"מ ) 46.93אג' לפני מע"מ( .מחיר זה התעדכ לאחרונה ב .1.11.11
בנוס נקבע חיוב חודשי לכל מנוי בס / 1 15.81 +חודש כולל מע"מ ) 1 13.63לפני מע"מ( לכיסוי עלויות
אחזקת רשת ,קריאת מוני וכו' )להל" :תשלו חודשי קבוע"(.
החברי מחוברי התעו"ז המעונייני לעבור )החל מחודש מר $ולמש +כל השנה המסתיימת ב (28/2/2013
לשיטת "המחיר הקבוע הדירתי" מתבקשי להודיע על כ +בהודעה בכתב שתועבר לשרו פסי בגזברות לא
יאוחר מ –  20/2/2012על מנת שנוכל לשנות בזמ את שיטת המנייה .יודגש פע נוספת כי החלטה על
מעבר משיטה לשיטה יכולה להתבצע לפי התקנות פע בשנה לקראת חודש מר.$
להל נתוני על בדיקה שנעשתה בפילר ") 10נווה שיקמה( על מחיר ממוצע של תעו"ז לתקופה של 9
חודשי והשוואה למחיר הקבוע הדירתי) .יצוי כי הנתוני נאספו על כל המנויי המחוברי לפילר :(10
עונה

חודש

אביב
אביב
קי$
קי$
סתיו
סתיו
סתיו
חור
חור

5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011
10/2011
11/2011
12/2011
1/2012

מחיר ממוצע תעו"ז
)אג'/קווט"ש(
37.87
37.87
48.93
52.13
41.09
41.19
45.10
66.12
68.00

מחיר קבוע דירתי
)אג'/קווט"ש(
47.76
47.76
47.76
52.04
52.04
52.04
54.44
54.44
54.44

הפרש
9.89
9.89
1.17
0.09
10.95
10.85
9.34
11.68
13.56

הערה:
חוסר האחידות במחיר הממוצע בתעו"ז בתו +העונה נובע מכ +שהמחיר הממוצע חושב לפי הכמות
בקווט"ש שנצרכה בפועל בקטעי השעות השוני וסה"כ הסכו שנקבע.
מהטבלה עולה בברור כי רק בחודשי החור הייתה עדיפות למנוי להיות מחויב לפי "מחיר קבוע דירתי"
ובכל יתר החודשי יש עדיפות מובהקת למנוי להיות מחויב לפי שיטת חיוב תעו"ז.
מבדיקות שנערכו למש +שנה שלמה בקיבו $באזור שלנו )אות תנאי אקלי( ,אנו רואי אימות לתוצאות
הטבלה בכל חת +משפחתי שהוא .ג חוות דעת שקיבלנו מיוע $החשמל שלנו מאשרת את האמור כא.
אנו מתכווני לקיי עבור כול מעקב חודשי לכל שנת החשמל  ,28/2/131/3/12ונדווח לחברי על מנת
לתת על ידי כ +מכשיר להחלטה לשנה הבאה.
ולסיכו  נחזור על הבקשה:
מנוי המחובר לתעו"ז ומעוניי להיות מחויב בשיטת "המחיר הקבוע הדירתי" מ  1/3/12עד 28/2/13
מתבקש להעביר על כ +הודעה בכתב לשרו בגזברות לא יאוחר מ .20/2/12
מנוי שלא ביקש ימשי +להיות מחויב לאותה תקופה בשיטת התעו"ז.
אי אפשרות לפי תקנות הרשות לעבור במהל +שנת החשמל משיטה לשיטה.
שבת שלו ,מוטי ברנדס
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כואבים ומשתתפים בצערם של
שרית ושי ציון והמשפחה הרחבה
על פטירתו של

אהרון שמעיה

ז"ל

אביה של שרית

נולד בעירק 1.7.1942
נפטר בתל אביב 2.2.2012
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי
___________________________________________________________________________

עדכו פיתוח בבית העלמי
בתאו ע ראש המועצה ,יאיר פרגו ,ומאיר ירימי ,אחראי הדת במועצה ,אושר לקיבו $תקציב ייעודי
מהמועצה עבור שנת  2011להקמת שירותי חדשי ופרגולה לבית העלמי על ס 70,000 +ש"ח.
בהתא לייעודו ,יושקע הכס בהקמת שירותי חדשי )בסמיכות ומדרו לשער בית העלמי( ,ובפרגולה
חדשה המיועדת לקו בתו +בית העלמי ליד מחס הנוי.
מיקו הצבת השירותי והפרגולה וכ המראה הכללי אושרו בועדת תכנו.
פרטי נית לראות על לוח מודעות  /להתרש בשטח.
ועדת תכנו תזמ בהקד

פגישה פתוחה לחברי
בנושא תוכנית הביצוע הפרגולה ,לפני הקמתה בפועל,
לעיו ודיו במיקו ,בתוכנית האדריכלית ,בחומרי ,בצבע וכיו"ב.
נמסר על ידי יריב קלרמ ושוקי רייזל
___________________________________________________________________________

מועדון החברים
יום שני ,13/2/12 ,בשעה  19:30במועדון לחבר
ניפגש עם פרופ' זליג אשחר ממכון ויצמן )זליג מגרעין "רונן"
שעבד במכוורת(,
שיספר לנו על המחקר שפיתח ויושם לאחרונה בטיפול בחולים,
וזכה להצלחה בינלאומית:

מערכת החיסון ומלחמתה בסרטן
המחקר עוסק בהנדסה גנטית של מערכת החיסון,
המאפשרת להכיר ולהילחם בתאים סרטניים.
חברים ,בנים ,נקלטים ותושבים ,כולכם מוזמנים!
ארוחה קלה ומתאימה מובטחת
להתראות – צוות המועדון
___________________________________________________________________________

שבת שלום וחג ט"ו בשבט שמח לכל בית יד מרדכי!
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