משולחנו של מרכז המשק
תוכנית עבודה לשנת 2009
לאחר אישור ההנהלה הכלכלית את תקציב המשק לשנת  , 2009יובא בשבוע הבא התקציב לדיון
בשיחת הקיבוץ ולאישור הקלפי.
החודשים האחרונים של שנת  2008הביאו איתם מפנה דרמטי ביותר לעולם העסקים כולו .בצל
המשבר ואי הודאות השוררים ,הופכת משימת החיזוי והתכנון להיות מורכבת ומסובכת.
לאור המצב הכלכלי העולמי והישראלי ,מומלץ לשנות את דפוסי החשיבה הכלכלית ולאמץ
מושגים שמרניים יותר .למרות שיש מומחים הגורסים שחוקי הכלכלה הבסיסיים לא השתנו ואנו
נמצאים באחד משלבי המחזוריות הכלכלית ובעתיד צפוי שינוי המגמות ואלו תשתפרנה ,מומלץ
בימים אלו לטפל בהקטנת הוצאות ,בחינה נוספת של תוכנית ההשקעות ,הגדלת צבר מזומנים
,ויצירת "כריות" בטחון פיננסיות .עלינו להיות ערניים להקטין את הסיכונים בכל המובנים עד בוא
השינוי .אך עם כל זאת עיתות משבר מהוות גם כר להזדמנויות .ואם במשברים עסקינן אז משבר
המים הפוקד את המדינה בשנים האחרונות הוא שישפיע יותר על יד מרדכי כמשק חקלאי.
תוכנית העבודה שתוצג בפניכם לוקחת בחשבון זהירות מירבית ואבני דרך הכוללות חלופות
לתוכנית במקרה וכל התחזיות השחורות יתרחשו .חלק מענפי המשק החקלאיים הינם עונתיים
ולכן נעדכן את תוכנית העבודה במחצית השנה של  .2009תוכנית ההשקעות צומצמה וגם היא
תידון על כל פרטיה במהלך החצי השנה האחרונה של  .2009תוכנית המשק לוקחת בחשבון את
היעדים אותם הציבה הקהילה בפניה ,העברות של  1.7מיליון  ₪לצורכי פנסיה ועזרה הדדית,
ובמקביל המשך החזר החלויות לבנקים השונים והקטנת החוב  .בשרותי האבקה אשר החלה
להתפתח בתחום ההדברה הביולוגית הוחלט להמשיך את התוכנית וזאת לאחר דיון נוקב בהנהלה
הכלכלית בהשתתפות חברי הנהלת שרותי האבקה .בדיון הוצגו להנהלה שלוש חלופות פי
שמימושן יתבצע בהתאם להתקדמות התהליכים האסטרטגיים של החברה.
השנה נהנה מדיבידנד המיוחס לשנת  2008שיתקבל מחברת שטראוס יד מרדכי .זאת גם
ההזדמנות לדווח על הפרסים שהתקבלו על פיתוח שני המוצרים ,דבש בנגיעות ושמן באריזת
הפח) מצורף מכתב של ניצן לצוות החברה(.
אני מזכיר לחברים שכל המעוניין לקבל את פירוט תוכנית העבודה לשנת  2009מוזמן לפנות
למאירי פרל.

אינפורמציה בנושאים שוטפים:
 .1הקמת תאגיד לקרן המילואים של יד מרדכי -ועדת כספים אישרה בישיבתה האחרונה את
אופן הקמת הקרן וזאת לאחר קבלת חוו"ד מקצועיות מעו"ד ורו"ח הקיבוץ .המטרה הרחקת כספי
הקרן מהפעילות העסקית של הקיבוץ למצבים של קטסטרופות .הועדה החליטה על הקמת תאגיד
שיקרא" -יד מרדכי -אגודה לנאמנות כספי חברים אגש"ח בע"מ" ,אגודה זו תחזיק את חשבון
הבנק.
 .2שינוי שם -לבקשת חברת "דלק מוטורס" ,אשר לה הסכם שרות עם המוסך ,שונה שם העסק
מ" -מוסך יד מרדכי" לשם חדש" :מרכז שירות יד מרדכי".
אני רוצה לברך את הצטרפותו של מוטי ברנדס כחבר מן המניין להנהלה הכלכלית .אישור
ופרסום לנושא ניתן לפני מספר שבועות )דף מזכירות (23.1.09 ,1069
09.02.09

לכל הצוות המסור
אמש הוענקו לנו ,למכוורת יד מרדכי שטראוס שני פרסים בטקס מוצר השנה.
המוצרים הזוכים שלנו הינם:
 דבש עם נגיעות באריזת הלחיץ  250ג'
 שמן זית באריזת הפח

זכינו להכרה והוקרה בטקס בו נכחו רבים מבחירי ענף המזון והצרכנות בארץ.
תודה לכל מי שהגה ,יזם ופעל בנחישות ובמסירות להשקה נכונה של מוצרים אלה שהיוו נדבך
חשוב בהצלחתנו ב.2008 -
זוהי תוצאה של עבודה משותפת ומתואמת של צוותי השיווק ,התפעול ,הרכש ,הכספים ועוד
בתהליכי חדשנות מובנים.
בנוסף -שני המוצרים של יד מרדכי הצטרפו לשני מוצרים נוספים של קבוצת שטראוס ,האחד
בתחום הקפה והשני בעולם המלוחים.
ביחד ארבעת המוצרים הקנו לקבוצת שטראוס את התואר :החברה החדשנית של השנה.
כה לחי ושנמשיך בחדשנות רלוונטית המעניקה לצרכן את המיטב ולנו כחברה תרומה עסקית
ממשית.
שלכם ,ניצן
שבת שלום ,דודי דורון

