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אישור פרוטוקול מועצת התנועה 014102
אישור השינויים בחוברת נהלי עבודת מוסדות התנועה -כפי שהוכנו ע"י הצוות אשר עסק
בנושא :אסף מידני (גבעת ברנר)  ,יגאל צחור (רביבים) ,הילית בן צבי (התנועה הקיבוצית).
פנסיה – תוספת  42%ליחיד – מזכירות התנועה החליטה להמליץ למועצה שהתוספת
ליחיד בשעור  42%מהפנסיה המינימאלית ,תשאר בגדר המלצה בלבד.
שינוי סעיף  08לתקנון התנועה הקיבוצית( .מצורף נוסח שינוי תקנון ודברי הסבר לשינוי).
אישור המלצת ועדת גיוס לבחירת חברי ועדת ביקורת ויו"ר ועדת ביקורת.

החלטות
מועצת התנועה נפתחה ע"י מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי בסקירת ביקור חברי מזכירות התנועה
ופעיליה בקיבוץ לוחמי הגטאות (ביום השואה) וגינוי הפעולות המכונות תג מחיר.
 .1אושר פרוטוקול מועצת התנועה .014102
 .2מועצת התנועה אישרה ברוב גדול את השינויים שהוצעו בחוברת נהלי העבודה של מוסדות
התנועה (החוברת הכחולה) – טבלה השינויים מצורפת.
 .3פנסיה  -המועצה אישרה את המלצת המזכירות שהתוספת ליחיד בשעור  42%מהפנסיה
המינימאלית תשאר בגדר המלצה בלבד.
 .4שינוי סעיף  08לתקנון התנועה הקיבוצית -עקב אי קיומו של מניין חוקי של חברי אגודה
לדיון והצבעה בתיקון התקנון ,נדחה הנושא לאסיפה כללית נדחית שתתקיים ביום
ראשון 08 ,במאי  ,4102במענה הרשום של התנועה הקיבוצית שברח' ליאונרדו דה וינצ'י
 01תל אביב ,אשר על סדר יומה תועלה ההצעה לשינוי התקנון .האסיפה הנדחית תהא
רשאית לדון בהצעה ולקבל החלטותיה בכל מספר נוכחים שהוא ,אשר ישתתפו באסיפה
הכללית  .תנאי לקבלת הצעת שינוי התקנון הנו תמיכת שלושה רבעים) לפחות (
מהמצביעים בעד נוסח השינוי.
 .5המועצה איש רה את המלצת ועדת הגיוס לבחירת חברי ועדת ביקורת ויו"ר ועדת ביקורת –
רשימת החברים מצורפת .כמו כן שלחה ברכות לחברי הועדה המסיימים.

 .6בין מועצה למועצה עדכונים:
מיכי דרורי – יועץ משפטי ,מסר דיווח קצר בנושא הבניה בקיבוצים:
נמסר על היערכות הצוות התנועתי לקראת סיום עבודת ועדת בנצי ליברמן בנושא הבניה
בקיבוצים .מסתמנים שני מסלולים שתציע הועדה (בנוסף למסלול הבניה המסורתי
בקיבוץ ולמסלולי השיוך לפי החלטות  120ו –  :)0022מסלול אשר יאפשר לקיבוץ לרכוש
במרוכז את כל זכויות הבניה למגורים בחצר הקיבוץ ,בתשלום חד פעמי .במסלול זה ,ישנו
ויכוח על גובה התשלום שידרשו הקיבוצים לשלם ונראה שכרגע התשלום הנדרש הוא
גבוה מדי עבור מרבית הקיבוצים .המסלול האחר ,עיקרו המשך בניה כמו בקיבוץ
המסורתי ,ללא שיוך דירות מכל סוג ,אולם תוך אפשרות לחברים לממן את הבניה
והקליטה בקיבוץ באופן ישיר .מסלול זה נתון עדיין ככל הנראה להתנגדות מצד חלק
מחברי הועדה ולהתדיינות לגבי אפשרות החברים לקבל בטוחה סבירה להחזר השקעתם
במקרה של עזיבה או פטירה.
דגן לוין – מנהל אגף הכלכלה מסר דיווח בנושא מכירת תנובה:
בשנת  4111מכרו חלקם המכריע של המושבים ומרבית הקיבוצים את הבעלות בתנובה
לשלושה גורמים  -אייפקס ,קרן הון בריטית ( ,)25%מאיר שמיר (איש עסקים ישראלי
( ,)40%ו"קבוצת הקיבוצים" (שבעה ארגוני קניות וכמה עשרות קיבוצים)  .41%אייפקס
בוחנת כיום שתי חלופות למכירת אחזקותיה בתנובה :מכירה לחברת "ברייט דיירי"
(ברייט פוד) הסינית או הנפקה בבורסה הישראלית .בקרב ארגוני הקניות קיימים חילוקי
דעות באשר לחלופה המועדפת לקיבוצים – מרבית ארגוני הקניות רואים באחזקה
בתנובה כהשקעה אסטרטגית ונוטים לראות בחלופת המכירה אופציה עדיפה וחלק
מהארגונים נוטים לראות באחזקתם השקעה פיננסית וסבורים שחלופת ההנפקה היא
העדיפה .התנועה הקיבוצית ,יחד עם התאחדות חקלאי ישראל וארגוני המגדלים
מקיימים שיח עם הקבוצה הסינית ועם אייפקס במטרה להגן באופן מיטבי על
האינטרסים של המגדלים וענף החלב בכל חלופה אפשרית.

איתן ברושי
מזכיר התנועה הקיבוצית

