קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1351
27.11.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................
המפגשים
לא ישודרו.
מומלץ
להגיע!

דיון ציבורי
בנושא שיוך דירות
לחברים שלום,

מפגשים פתוחים עם חברים בנושא שיוך דירות,
יתקיימו בפיטנגו בר בימים:
יום ג'  8.12בשעה  – 20:00מפגש זה מיועד רק לחברים החדשים
יום ב'  14.12בשעה  10:00וגם בשעה 20:00
יום ג'  15.12בשעה 21:00
מטרת המפגשים:
 הצגת הצעות החלטה בנושא נהלי השכרה ומכירה לאחר יום השיוך –
יוצגו שתי הצעות "פתוחה" ו"סגורה" שיובאו להחלטת החברים בקלפי.
 הצגת הצעת החלטה בנושא פדיון יורשים.
הצעות ההחלטה ותקציריהן ישלחו לחברים לפני המפגשים.
לאחר המפגשים תתקיים שיחת קיבוץ (בתאריך  )22.12בה יוצגו ההצעות בלבד לאישור
החברים בקלפי (.)1-3/1

חברים – שריינו לעצמכם את מועדי המפגשים – השעות נקבעו כך שכלל
החברים המעוניינים יוכלו להגיע.

בברכה,
המזכירות וצוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
__________________________________________________________________________
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שיחת קיבוץ*
תתקיים ביום ה' ,3/12/12 ,בשעה  ,20:00בפיטנגו בר.
על הפרק:
השיחה לא
הצגה ודיון בתוצאות ענף שירותי האבקה
תשודר.
לשנת  2015ותוכנית .2016
מומלץ
להגיע לדיון

* השיחה לא תשודר בערוץ הפנימי (לא בשידור חי ולא בשידורים חוזרים) זאת
בשל חשיפת נתונים כלכליים מפורטים ומגמות עסקיות של הענף
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת הנהלת קהילה 16.11.2015
נוכחים :גיורא אתר ,אלון דגן ,מיכל ארדנינג ,שפרה שכטר ,עומרי פרי ,שי ציון ,שאולי סנקר ,דרור קפלון.
סדר יום
 .1נוהל טיפול במכתבי הביטוח הלאומי .בהשתתפות שלווית.
בהמשך לפניית מספר חברים שהתלוננו על כך שהקיבוץ פותח את המכתבים הממוענים אליהם מהביטוח
לאומי ,קיימנו התיעצות עם עורכי הדין שלנו כולל קבלת חוות דעת משפטית בעניין זה שעיקרה שאין
לפתוח דברי דואר ללא אישור החבר .כמו כן התיעצנו עם חברינו שעסקו ועוסקים בנושא זה היום
ובעבר .הדילמה שעמדה למולינו היתה כיצד לגשר בין חובת הדווח של החבר על הכנסותיו לקיבוץ למול
זכותו לחיסיון על מכתבים הממוענים אליו אישית .ההחלטה אותה אימצה ההנהלה וזכתה גם לתמיכתה
של שלווית נותנת מענה למורכבות זו.
בתמצית ,ההחלטה אומרת כי חבר שיבקש שהמכתבים מהביטוח לאומי שממוענים אליו לא יפתחו ע"י
הקיבוץ ,יח תום על מסמך בו הוא מבקש להעביר את המכתב אליו אך בו זמנית מתחייב להעביר את
הדוח על הכנסתו לקיבוץ תוך לא יותר משלושה ימים ממועד קבלת המכתב .להלן הנוסח המלא של
ההחלטה:
החלטה בעניין מסירת דוחות ביטוח לאומי /צבירות גמל ופנסיה
 .1בהתאם לתקנון הקיבוץ ,החלטותיו ונוהגיו ,על החבר למסור לקיבוץ את מלוא הכנסותיו הנובעות
מעבודה או חלף עבודה ,וכן את כל האסמכתאות הנלוות לכך.
 .2בין היתר ,חייבות כל קצבאות הביטוח הלאומי המהוות הכנסות חלף עבודה (קצבאות זקנה ,שאירים,
נכות וכיו"ב) במסירה מלאה לקיבוץ ,וכמובן המצאתם לקיבוץ של הדוחות הנלווים לכך.
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 .3הדוחות נשלחים לעתים ישירות אל החבר בהיותו רשום בתור המבוטח ,אולם הנוהג בקיבוץ מאז ומעולם
הוא ש(מאחר שההכנסות שייכות לקיבוץ) הדוחות מועברים ישירות להנה"ח והחבר מקבל העתק וזיכוי
(לפי המודל) בתקציבו.
 .4לאור בקשת מספר חברים ,לקבל לעיונם את הדוחות ישירות ,מחליטה ההנהלה כדלקמן:
א .מאחר שההכנסות שייכות לקיבוץ לפי תקנונו והחלטותיו ,וכדי להקל על החברים ,ימשיך הקיבוץ
כברירת מחדל להעביר את הדוחות מביטוח לאומי ישירות להנה"ח .והחבר יקבל העתק מן הדוח וכן
זיכוי בתקציבו בהתאם להחלטות הקיבוץ.
ב .חבר המעוניין שהדוחות יגיעו קודם כל אליו ולא ישירות להנה"ח ,יחתום על הנספח להחלטה זאת
ויעביר את בקשתו לקיבוץ .במקרה כזה ,החבר יידרש למסור את המקור להנה"ח תוך  3ימים ממועד
הגעת הדוח לידיו.
 .5החלטה זאת חלה בשינויים המחויבים לא רק על דוחות ביטוח לאומי ,אלא גם על טפסי  ,106דוחות
תקופתיים מקופות הגמל וקרנות הפנסיה וכיו"ב.
נספח – בקשת חבר לקבל לידיו ישירות את דוחות הביטוח הלאומי
(שימו לב  -רק חבר שרוצה לשנות את המצב הקיים ולקבל לידיו ישירות את הדוחות מחויב למלא
ולהחזיר לקיבוץ את הנספח; יש לשים את הנספח החתום בתא הדואר של הנהלת החשבונות)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד
קיבוץ יד מרדכי
הנדון :בקשה והתחייבות למסירת דוחות אודות הכנסות עבודה/חלף עבודה
אני הח"מ ,__________________ ,ת"ז _________________ ,חבר/ת קיבוץ יד מרדכי מצהיר/ה
ומתחייב/ת כך:
 .1אני מעוניין/ת לקבל לידיי ישירות כל דו"ח המגיע על שמי לקיבוץ מביטוח לאומי/קרנות פנסיה/גמל וכו'.
 .2אני מתחייב/ת להעביר להנהלת החשבונות של הקיבוץ את הדו"ח המקורי תוך  3ימים לכל היותר ממועד
הגעת הדוח לידי.
 .3ידוע לי כי אי שיתוף פ עולה מצדי בעניין זה מהווה הפרה של תקנון הקיבוץ והחלטותיו בעניין דיווח על
הכנסות ,על כל המשתמע מכך.
בזאת באתי על החתום בתאריך ____________,
חתימת החבר.____________________ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2המשך הדיון על הורדת המיסוי הפרוגרסיבי ואיזונים חדשים בתקציב הקהילה – בהשתתפות אופיר לבנה
ויריב קלרמן.
בשל חשיבותו ומורכבותו של הדיון זמננו את אופיר ויריב על מנת שיתרמו לשיח מניסיונם הניהולי
והכרותם עם תהליכים דומים שהובילו בקיבוץ בעבר ,והן בשל ובקיאותם בהחלטות שקבל הקיבוץ
בנושאים אלו בזמן בו הם עמדו בראש המערכת .בסיכומו של הדיון הוצע על ידי הנהלת הקהילה כי על
מנת ליצר פיתרון נכון לאתגר העומד בפנינו יש לקיים ישיבה משותפת של שתי ההנהלות מתוך מטרה
להגיע לתוכנית מוסכמת אותה יהיה ניתן להציג בפני הקיבוץ.
 .3חיוב על קיום ארועים פרטיים באולם הספורט  -הנהלת הקהילה החליטה להענות לפנייתו של רונן לבנה
כי שימוש באולם הספורט ,לצורך אירועים פרטיים ,יחוייב בעלות של  ₪ 200לאירוע ,זאת בדומה
להחלטה על חיוב עם קיום אירוע פרטי במועדון ( .)₪ 400הכנסה צנועה זו תסיייע במימון תחזוקת
המקום וחידוש חלק מהציוד הנדרש לקיום הפעילויות במתחם.
סיכם דרורי
__________________________________________________________________________
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עדכון לגבי מכרז לבחירת מנהל מש"א
במסגרת המכרז רואינו חמישה מועמדים ע"י צוות מצומצם מתוך צוות האיתור שנבחר ע"י המזכירות .שני
מועמדים מומלצים מתוך החמישה נשלחו לאבחונים והתקבלו המלצות לגביהם .בישיבה מסכמת של כל
צוות האיתור עם שני המועמדים המומלצים ,נבחרה מועמדת שלצערנו הסירה את מועמדותה לאחר
הבחירה בשבוע שעבר וזאת מסיבות אישיות.
מאחר ושאר המועמדים לא נמצאו מתאימים ,אנו נאלצים לפתוח את המכרז מחדש .חברים שרוצים
להמליץ על מועמד\ת מבפנים או מבחוץ או להציג מועמדותם למכרז מוזמנים לפנות לאלון דגן מנהל
מש"א שמרכז את המכרז.
בברכה
דרורי קפלון
__________________________________________________________________________

מפגש עם חברים חדשים
לפני כשבועיים התקיים מפגש עם החברים החדשים לקראת כניסתם לבתים החדשים .נכחו בפגישה דרורי
קפלון – מנהל הקהילה ,דודי ענבר – מנהלת צמ"ד ,שאולי סנקר ונציגי מירב משפחות החברים החדשים.
נציג מטעם משקי הקיבוצים "טנא" הציג בהרחבה את סוגיית הביטוח הסיעודי והאפשרויות העומדות
בפני החברים ורו"ח אלי בירנבאום הציג את החלת מערכת המיסוי .הפגישה התקיימה באווירה טובה ואנו
ממשיכים לקדם את הפעולות הנדרשות לקראת מעברם של החברים החדשים לבתיהם.
שאולי סנקר
__________________________________________________________________________

הודעה ממכלול אוכלוסייה – צ.ח.י
לחברים ולתושבים שלום רב !!!
מכלול אוכלוסייה שהוא חלק מצוות החוסן היישובי (צח"י)  .יצר תהליך של הסקת מסקנות ממבצע "צוק
איתן" והגיע למסקנה שיש צורך בהרחבת הצוות ולהקים בתוכו קבוצה של טלפנים כדי לתת מענה ל 2
תסריטים עתידיים אפשריים.
תסריט א' :חדירת ליישוב.
באירוע בו קיים חשש לחדירה לישוב יש צורך באנשי קשר טלפוני ליצירת קשר עם כל אוכלוסיית הקיבוץ
בעת האירוע .תפקיד הטלפנים יהיה לתת הנחיות ומידע לתושבים ,לאסוף מידע מהשטח לחמ"ל בזמן
האירוע ואחריו .ללוות ילדים ואנשים בודדים ולהוות חוליית קשר בזמן אירוע חירום פתאומי ולאחריו.
תסריט ב' :צוק איתן 2
אירוע בטחוני ארוך ומתגלגל כולל ירי טילים ,פצמ"ר וניסיונות חדירה .
תסריט זה ייצור שלוש אוכלוסיות נפרדות של קהילת יד מרדכי:
א.
ב.
ג.

קשר עם אוכלוסיית י"מ בבית אלה שבוחרים או מחויבים להישאר כאן.
קשר עם משפחות שיעזבו את הקיבוץ למשמר העמק.
קשר עם משפחות בכל מקום אחר.

הצוות ימפה מיק ומם של אנשים על בסיס יומי .ישמור על קשר טלפוני עם הקבוצה עליה הוא אחראי.
יאסוף מידע ויעביר מידע לקהילה המפוצלת באתרים שונים .לצוות הטלפנים התנדבו  15חברות
וחברים .שחולקו לצוותים שכונתיים:
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רחל אוריש ואסנת סלע ענבר
שיכון ותיקים צפון -
פמי שיפמן וחנה סגל
שיכון ותיקים דרום -
גבי וולקוביץ
נוה שקמה -
נוה אורנים ,פיזיו ,אשקוביות  -חנה מורג ומלכה קורן ,יפעת אנטמן
נוה זית ,סולל בונה ונוה משק -חנה שני ,איתן ציון ,ואביבה שלו
נעמי כהן ורינה גרייף (בת זוגו של מאיר ניצן)
סנוביון ואפקה -
צביה סגל
שכונת הפסל -
מוטי ברנדס
עתודה -
הצוות קיבל הכשרה ממנחה של מרכז חוסן במועצה.
בחודש הקרוב ניצור סבב שיחות ראשון של חברי הצוות עם דיירי השכונה עליה הם מופקדים.
אתם מוזמנים לשתף פעולה
חברים מוזמנים להודיע לאיש הקשר אם מעוניינים במתקן "קורנוויל" לנעילת דלת הממ"ד בעלות
.₪ 25
חברים מתבקשים לוודא שקיים בממ"ד שלהם טלפון קווי.

שנהיה מוכנים !!! ולא נצטרך...
בשם צוות הטלפנים
אלון דגן – מרכז
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!

5

