קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1345
18.09.2015

דו"ח מישיבת הנהלה כלכלית מתאריך 9.9.2015
נכחו בישיבה :גדי רינת ,שי ציון ,שמעון כורם ,עמיר לוז ,שחר מידן ,עמוס צוק ,דרורי קפלון ,שאולי
סנקר ומרקי לוי.
מוזמנים :רו"ח דני שויער ,הדרית שיפרין – תמחירנית הקיבוץ.
סדר יום:
 .1סיכום תמחירי חצי שנתי.
 .2הצטרפות של אלון דגן להנהלת התיירות.
 .3מבנה ארגוני של ההנהלה הכלכלית.
דיון והחלטות:
 .1סיכום חצי שנתי הוצג ע"י הדרית והשלמות של דני ,ע"ב הדו"ח שהופץ לחברי ההנהלה.
עיקרי הדברים ,ע"ב תוכנית מול ביצוע:
-

גד"ש תואם לתוכנית.
פרדס ,זו תהיה שנה קשה .פער גדול בין תוכנית לביצוע.
מטעים ,אנו עדים לנתונים חיוביים ביותר ,עקב ההחלטה לדחות מועד קטיף האבוקדו
במספר חודשים ,לתוך שנת .2015
מכוורת חקלאית ,גידול יפה בהכנסות (כפול מן התוכנית) .יש להניח שהתוצאות
השנתיות יהיו דומות לשנה שעברה (רווח של כ 1 -מיליון .)₪
מוסך ,יש ירידה בהכנסות .סוכם לקיים דיון על המוסך בקרוב ,בהנהלה הכלכלית.
תיירות ,יש שיפור בהכנסות ,אבל עוד לא מתאזנים .לקיים דיון בהנהלה ,בקרוב.
תקשורת ,תואם לתוכנית .לבדוק את נושא חיוב תושבים ,שהוא ללא מע"מ.
חשמל ,תואם לתוכנית..
אנרגיה ,לא תואם לתוכנית ,כי התחלת החיוב היה לאחר חודשיים.
מפגש ,ממשיכים לגבות ש"ד ,לכן הביצוע גדול מן התוכנית..

העברות תזרימיות:
-

העברות יותר גדולות מן התוכנית :גד"ש ,ש .האבקה ,חשמל והשכרות.
העברות נמוכות מן התוכנית :מכוורת ,מוסך ופרדס.
תואמות לתוכנית :רפת ושטראוס.
סה"כ העברות 4 :מיליון  .₪מתוך זה 1.6 ,מיליון מן המשק לקהילה.
נתוני החוב :יש עליה מסוימת ,בגלל ההלוואה שנלקחה להשקעה בסולרי.
סוכם שבעתיד יש להציג את ההלוואות הייעודיות שהן מוחזרות ע"י ענף/תאגיד ,באופן
מסודר ,בנפרד ,כחלק מסה"כ ההלוואות.

תודה להדרית ודני על הצגת הנתונים .יש להתחיל אחרי החגים את הכנת תקציב .2016
באחריות עמוס והדרית ,בתיאום עם כל הענפים ותאגידים.
 .2הנהלת התיירות :אושרה הצטרפות אלון דגן להנהלת התיירות .כזכור ההנהלה כוללת את עמוס
(רכז) ,עפרה ,צפריר ,משה סוקר ומוטי ברנדס וכעת מצטרף אלון.

 .3מבנה ארגוני – בגלל קוצר הזמן ,סוכם לדחות את הנושא לישיבה הבאה ,שתוקדש כולה לנושא
זה ,על בסיס החומר שכבר הופץ.
בברכת שנה טובה לכל בית יד מרדכי.
רשם :מרקי לוי

