קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1330
15.05.2015

דו"ח מישיבת הנהלה כלכלית 20.4.2015
נכחו בישיבה :עמוס צוק ,צביה סגל ,אלון דגן ,גדי רינת ,גלעד בארי ,צבי מירב ,שי ציון ,דרורי קפלון,
שאולי סנקר ומרקי לוי.
השתתפו בדיון :הדרית שיפרין ודני שויער.
סדר יום:
 .1דו"ח תמחירי .2014
 .2תיירות – החלפת הנהלה.
נושא א'  :דוחות תמחירים  -2014הוצגו ע"י הדרית ודני שויער.
עיקרי הנתונים לפי מגזרים:






גד"ש ,פרדס ומכוורת  -התוצאות טובות מן התוכנית ,בצורה משמעותית.
מוסך  -תוצאות תואמות את התוכנית.
תיירות  -תוצאות נמוכות מן התוכנית .יש הפסד ( 174אש"ח) לעומת יתרה חיובית של 200
אש"ח בתוכנית.
רפת ודבש יד מרדכי לא מופיעים בדו"ח זה ,כי הם תאגידים חיצוניים.
שרותי האבקה – כאן מתרכזת הבעיה הגדולה וההפסד הגדול ,לעומת התוכנית שהייתה
מאוזנת .יש הפסד של  2.5מ'  .₪השפעה של צוק איתן על תוצאות הענף מוערכת ב1.8 -
מ'  .₪על כך יש בקשה לפיצויים למס רכוש ,בערך דומה במסלול אדום.

סה"כ רווח הפעילות המשקית 7.7 :מ'  ,₪לעומת  6.6מ' ש"ח בתוכנית.
השתתפות המשק לקהילה 3.2 :מ' .₪
חוב ברוטו ירד ל 26.2 -מ' ₪
פקדונות 5.2 -מ' .₪
חוב נטו 21 -מ' ₪
סיכום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

להבא הגד"ש יכין גם דו"ח קלנדרי וגם דו"ח עונתי.
חשוב שהתוכניות לא יהיו בחסר ,אלא לשאוף לתוצאות גבוהות.
בדוחות התמחירים להוסיף טור שהוא תוכנית שנה קדימה.
יש לרשום את סעיף שכר הדירה באופן אחיד לכל הענפים.
יש להציג רשימת ההשקעות.
יש לקיים דיון בנושא מדיניות ההשקעות.
יש להתאים מדיניות זו ע"ב המציאות הכלכלית/ענפית של המשק.
שרותי האבקה -זה הנושא המרכזי מבחינת הסיכום השנתי .אחריות ההנהלה לשקול עתיד
פעילות כלכלית זו שמהווה כבר מספר שנים גורם של דימום מתמיד קשה מנשוא.
סוכם בנושא :החברה עורכת בדיקה אסטרטגית של הענף .חשוב להמתין למסקנות .צוות
הבודקים יפגשו עם צבי מרב ויונתן מן כחברי הנהלה הקשורים לנושא.
לו"ז לקבלת תוצאות הבדיקה – תוך  2חודשים לכל היותר.
באחראיות עמוס.

נושא ב' :תיירות – החלפת הנהלה.

א.
ב.

החלפת מנהלת הענף .יש כרגע  2מועמדים מומלצים ע"י צוות האיתור שעסק בנושא.

מינוי ועד הנהלה :הצעת צוות האיתור 2 -מועמדים מעמותת המוזיאון :משה סוקר ומוטי
ברנדס ושני נציגי ציבור :עפרה הלפרין וצפריר ניר .בנוסף :עמוס ונציג ההנהלה הכלכלית
שייבחר בהמשך (הנהלה החדשה).
סוכם שוועד הנהלה ימנה מנהל מתוך שני המועמדים.
רשם :מרקי (יו"ר).

