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משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,שאולי סנקר ,איתן ציון.
נושאים לסדר יום:
 .2עדכון מחירי המנה בחדר האוכל
 .1עדכון מחיר בענף הבגד
נושא א' – עדכון מחיר המנה בחדר האוכל:
השתתפו בדיון :שפרה שכטר ועופר ניר.
רקע:
א .מפעלי מזון
עסק לכל דבר העוסק בייצור מזון ושיווקו לצרכנים .המקום נמצא בהתקדמות מתמדת כבר כמה
שנים (לענף הכנסה חודשית של כ ₪ 500,000 -בחודש) .נדרשות השקעות נוספות על-מנת
לעמוד בדרישות משרד הבריאות ועבור קבלת היתרים .אנו נדרש להמשך השקעות הן בעתיד
הקרוב והן בעתיד הרחוק בהתאם לתוכנית ההשקעות .שוק המזון והקייטרינג נמצא בתחרות
קשה ומתח הרווחים בו קטן .הענף מראה התאוששות יפה לאורך החודשים האחרונים לאחר
ששנת  1021הסתיימה בתוצאות נמוכות מהתחזית (הפסד של  ₪86,000בשנה) .אנו נדרשים
להיות רזים ויעילים ,בעלי תגובה מהירה ומאד מדויקים במעקב אחרי הרווחיות .חברי הנהלת
הקהילה הודו לשפרה ולצוות על עבודתם המסורה ,יחד עם זאת דרשו להיות חדים וזהירים
בהתנהלות העסקית ולהימנע מנפילה ל"בורות" ולשקול בכובד ראש ובזהירות את ההשקעות
הבאות.
ב .חדר האוכל
המסעדה הפרטית שלנו ,מקום מרכזי לאכילה ,מקום מפגש ,מקום לאירועים ,חגים ,אסיפות,
מכונה בידי רבים –"בית הכנסת שלנו" .לחברי הקבוץ יש אינטרס גדול באחזקה ובשמור חדר
האוכל ואין לחברים כוונה לסגור אותו כפי שקרה בקבוצים רבים .המקום נמצא כמובן גם הוא
בתחום האחריות של שפרה על אף שישנה הפרדה בהתנהלות העסקית בין שני הגופים.
בחדר האוכל אוכלים בממוצע בכל יום כ 110 -אנשים (בימים א-ה) מהם  10-00חברים האוכלים
על חשבונם ולא על חשבון הענפים .בערב שישי נמכרות בממוצע  110מנות לחברי הקבוץ ובני
משפחתם .חדר האוכל הוא כמעט המקום היחידי בו ניתן לראות את רוב חברי הקבוץ ביחד.
הקבוץ מסבסד את ארוחות החברים כשעיקר הסבסוד הוא לארוחת הערב של יום ששי על-מנת
להוזיל את הארוחה ולאפשר לחברים להיפגש בחדר האוכל.
דיון במחירי המנה
א .מחירי המנה לא השתנו משנת  1002להוציא העלאה קטנה במחירי המע"מ וזאת אף על
פי שהיו עליות רבות בחומרי הגלם.
ב .הוצגו מספר אפשרויות להעלאת מחיר המנה והשפעתן על המחיר לחבר ולסבסוד
המתקבל מהקהילה .רוב החברים שארוחתם מסובסדת על ידי הקיבוץ סועדים בערב
שישי.
ג .חברי הנהלת קהילה – קיבלו את המלצת הענף תוך דיון לגבי אחוז העלייה במחיר
והוסכם להעלות ב 21%ולא ביותר.

ד .המשמעות של העלאת המנה בשיעור הזה היא שהסבסוד של הקהילה יגדל בסכום של עד
 10,000ש"ח בשנה ויעמוד על עד  1/0,000ש"ח לשנה .חשוב לציין כי  10%מסבסוד
המחיר של חדר האוכל שייך לאחזקת המבנה עצמו (תחזוקה שוטפת ,מים ,אנרגיה ועוד).
סיכום:
ה .מחיר המנה לאחר סבסוד לחבר יתעדכן מ ₪ 22.10ל ₪ 12החל מה ( 2.0.102/ -מחיר
המנה העסקית הנוספת של ערב שישי לא יעלה).
ו .יתבצע עדכון מחירים אחת לשנה בהתאם לשינויים בעלות חומרי הגלם באחריות מנהלת
הענף ובאישור הנהלת הקהילה.
נושא ב' – עדכון מחיר בענף הבגד:
השתתפו בדיון :תמר בל.
ענף הבגד משרת היום כ 20 -משפחות אשר מוסרות את כל הכביסה שלהן למכבסה .עוד כ20 -
משפחות עושות במכבסה כביסה חלקית (מצעים ומגבות).
הענף עובד בשני בניינים סמוכים  -המכבסה והקומונה .נוכח ירידה במספר המשתמשים
בשירותי ענף הבגד מבנה הקומונה אינו מנוצל במלואו וסביר להניח שנדרש להתארגן בצורה
אחרת בעתיד.
הענף משרת גם לקוחות חיצוניים המוכנים להביא את הכביסה אלינו .הניסיון בעבר לנסות
ולהגדיל את כמות הלקוחות והעבודה לא צלח .בדיקה נוספת להבאת כביסה מבחוץ לא עומדת
במבחן עלויות ההובלה .המגמה הנוכחית היא לתת שרות לחברים ולתושבים המעוניינים בכך
תוך שמירה על איזון תקציבי.
לאור עליית חומרי הכביסה ,מים ,אנרגיה אנו נדרשים לעליית המחיר .חברי הנהלת הקהילה
רואים חשיבות באחזקת שירותי ענף הבגד לרווחת החברים והתושבים ומאחלים הצלחה לתמר
והצוות בהמשך.
הוחלט כי המחיר יעלה ל  1.0 -שקל לק"ג במקום  1שקל עד כה החל מאוגוסט הקרוב.
רשם :איתן ציון

