קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1276
11.1.14
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

השבוע לא
יתקיים ספורט
למשפחה..

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 31/3/31
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,רעיה פסי ,יהודית מידן ,אילון פרידמן ,מושון וקנין ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי
סנקר.
נושא א' :עדכון מועד סיום תהליך חובות חברים
א .רקע
בחודשים האחרונים עוסק הקיבוץ בישום ההחלטה בעניין חובות חברים משנת  .2132במסגרת החלטות
המזכירות נקבע תאריך יעד לסיום  .3.2.2131לתאריך הסיום ישנה משמעות מאחר ועל פי החלטת הקיבוץ:

"חבר שלא יסדיר את חובו בפרק הזמן שייקבע לנושא במסגרת אשרור תוכנית השינוי ,לא יוכל ליהנות
מהצעה זו בעתיד .כל הסדרה של חוב החבר לאחר המועד שייקבע תתבצע על הסכום המלא של החוב כפי
שרשום בספרי הקיבוץ ,ובכל מקרה חברים שלא יסדירו חובם מול הקיבוץ ,ייזקף ערך חובם המלא לחובת
החבר במנגנון האיזון שייקבע בתהליך שיוך הדירות והנכסים".
ב .עיקרי הדיון
צוות חובות חברים בעזרת משרד רואי חשבון  BDOמבצע ישיבות תקופתיות לצורך מעקב וקבלת
החלטות לגבי התהליך .הצוות עושה כל מאמץ לבצע את התהליך אל מול החברים ברגישות הנדרשת תוך
מתן תשומת לב להערות העולות מהחברים ,בדיקת המידע ועדכונים במידת הצורך .לדעת הצוות נדרש
פרק זמן נוסף על מנת לסיים את התהליך באיכות ובדיוק הנדרשים.
ראוי לציין שהחברים משתפים פעולה עם התהליך ולתחושת הצוות אנו בדרך הנכונה לסיימו .המזכירות
מבקשת להודות לחברים על שיתוף הפעולה.
ג .החלטה
המזכירות מאשרת את עדכון מועד הסדרת חובות החברים לתאריך .11.1.2131
נושא ב' :דין בערעורו של גלעד בארי בעניין העלאת המס המוניציפאלי
א .רקע
בישיבה משותפת של המזכירות והנהלת הקהילה מתאריך ( 11.32.2131פורסם בד.מ )3222 .נדון הגירעון
במס המוניציפאלי .גרעון זה מכוסה על ידי המס הפרוגרסיבי המשולם על ידי החברים .הוחלט כי המס
המוניציפאלי יעלה ב  ₪ 27ויעמוד על  ₪ 111לשנת  2131ומס הקהילה ירד בשיעור דומה .העלאה בסכום
דומה מתוכננת לשנת  2132ותדון במסגרת תקציב .2132
ב .עיקרי הדיון
במהלך הדיון הציג גלעד בארי את ערעורו לגבי העלאת המס המוניציפאלי .להלן עיקרי הדברים:
א.
ב.
ג.
ד.

בהשוואה לקיבוצים אחרים המס המוניציפאלי ביד מרדכי הוא גבוה.
ענפי הקהילה אמורים לשמש כמקור להקטנת המיסים.
מה צריך להיכלל בתוך המס המוניציפאלי ומה לא זהו עניין הנתון לפרשנות.
הגדלת המס המוניציפאלי והקטנת מס הקהילה הינה הכבדת הנטל רק על תושבים בנים ונקלטים.
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במהלך הדיון התייחסו חברי המזכירות לטענות שעלו:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

גובה המס הינו יחסי מאחר והוא מייצג שירותים ורמת חיים של כל קיבוץ .בנוסף הרכב המיסים
והשימושים שלהם שונה מקיבוץ לקיבוץ.
המס המוניציפאלי  /קהילתי קיבוצי הוא היחידי המשולם על ידי התושבים והחברים יחד .אין
סיבה שהמס הפרוגרסיבי יכסה את הגרעון שלו במאות אלפי שקלים.
התושבים הם חלק חשוב ובלתי נפרד מהמרקם החברתי ביד מרדכי .כלל השירותים ואירועי
התרבות הינם פתוחים לכל אוכלוסיית יד מרדכי .יחד עם זאת ראוי שהנשיאה בנטל העלויות לא
תהיה על חשבון החברים.
הגדרות שימושי המס המוניציפאלי  /קהילתי קיבוצי נגזרות ישירות מתוך חוברת השינוי.
סוכם על העלאה חלקית השנה כדי שלא להכביד על התושבים אך עדין ישנו גרעון של כ 111
אש"ח במס המוניציפאלי  /קהילתי קיבוצי.
אנו נמצאים בעיצומו של תהליך גיבוש ועדת בנים במטרה לחדש את הדו שיח ולבחון את
שילובם של הבנים בעשייה בקיבוץ .במסגרת זו הוקפאה העלאת שכ"ד ולא נכון יהיה בתחילתו
של הדיאלוג לבצע העלאה במסים.

ג .החלטה
א .המזכירות דוחה את הערעור על העלאת המס המוניציפאלי .המס המוניציפאלי  /קהילתי קיבוצי
יעמוד על  ₪ 111בשנת .2131
ב .המס המוניציפאלי  /קהילתי קיבוצי לא יעלה בשלב זה לבני הקיבוץ והדיון לגבי ההנחה לבנים
תדון במסגרת הדו שיח הכולל עם הבנים.
ג .במסגרת אשרור חוברת השינוי המתוכנן לשנת  ,2131מנחה המזכירות להקים צוות לבחינת כלל
המיסים והשימושים.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------_________________________________________________________________________________________

מתרבות באהבה!
נכנסנו לתקופה חדשה של מועדון קבוע סמוך לחדר האוכל ,רוב אירועי התרבות יהיו במועדון הפיטנגו בר
בשמו החדש! אירועים גדולים מועצתיים וחגים ימשיכו להיות בחדר האוכל .המועדון נכנס לתקופת הרצה
בניהולה של שלומית כרמי ,בכל יום שישי יפתח בשעה  21:11לקפה ועוגה ,בכל שבועיים יהיה סרט לאחר
המועדון ,או אירוע תרבותי אחר .כל בקשה לאירועים פרטיים יתואם עם שלומית .בלוח המודעות יתלה
לוח הזמנים של המועדון עם האירועים הקבועים ,והאירועים המשתנים באותו שבוע.
בימי שני בשעה  31:11בבוקר יוקרן סרט במועדון בניצוחו של עודד בלעיש ,שם הסרט ותוכנו יהיו על לוח
המודעות .
האביב מתקרב ואנחנו מתחילים לטפל בטיול קבוץ לצפון שיהיה לאחר חופשת הפסח .דרום אדום יחל
בפברואר והרבה אירועים יתרחשו באזורנו  ,שימו לב לפרסומים!
במוצאי שבת מופע גדול של שירי אריק איינשטיין ( 3.2בשעה  , )23:11מופע מאוד מומלץ ,בחדר האוכל,
הכניסה לחברי ותושבי יד מרדכי חופשית .שיהיה לכולנו חודש גדוש תרבות !
ועדת תרבות

_________________________________________________________________________________________

לחברתנו קליר פסי
ביום הולדתך ה  – 01רוב ברכות ומזל טוב! רוב תודות על עבודתך המסורה ואיחולים לעוד שנים של בריאות
ואושר.
בית יד  -מרדכי
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שעות קבלה במרפאה
רופא
אחות
סמדר
אחות
אולגה
בדיקת דם
מזכירה

ראשון
10-12:30

שני
8-10

8:45-14

8-14

8:45-12
7:45-8:30
8-12

8-12

שלישי
16-18:30

רביעי

חמישי
11-13:30

8:45-10
11-18:30
8-12

8-14
7:45-8:30
8-12

שישי
פעם
בחודש
פעם
בחודש

8-12
צוות המרפאה

_________________________________________________________________________________________

מועדון החברים
ביום שני  3121.4בשעה .1130
במועדון ליד המוזיאון
ניפגש עם אופיר לבנה שידבר על:
זכויות הקרקע של הקיבוץ,
ייעודי הקרקע החוקיים בתוך שטח הקיבוץ,
יחסי הגומלין של הקיבוץ עם ועדות התכנון הארציות ועם מנהל
מקרקעי ישראל בכל הקשור להתפתחות מבנית של הישוב1
יינתן מקום רב לשאלות בנושאים אלה1
מתאים לכל מי שמעוניין או רוצה לדעת יותר בתחומים אלה
מומלץ מאד לבוא!

ארוחה קלה מובטחת
להתראות  -הצוות
_________________________________________________________________________________________

במלאת שנה לפטירתה של רחל דביר ז"ל
ביום שבת ה :3.2.2131
בשעה  33:11עליה לקברה
בשעה  32:11שיח גלריה  -עם סגירת התערוכה
של צדוק תמיר "מוזיאון העם היה ודי".
הציבור מוזמן.
צוות הגלריה וחבריה של רחל
_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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