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תודות לסילבסטר
שלום רב לכל בית קיבוץ יד מרדכי בכלל ולחוגגים במסיבת תחילת השנה החדשה בפרט!
ביום שישי האחרון כולנו נפרדנו משנת  3102ואמרנו יפה שלום לשנת  3102בחגיגה קיבוצית שאין
כדוגמתה ,כמאמר השיר" :איזו מסיבה ,איזו מסיבה ,איזו מסיבה ,מיוחדת במינה "...אז ...לאחר שכולנו
חגגנו ,אכלנו ,שתינו ,רקדנו ,דיסקסנו ,שרנו ובעיקר עשינו כיף ענק ,הגיע הזמן למספר תודות ,לאנשים
שבלעדיהם האירוע המדהים הזה לא יכל לצאת לפועל!
נאווה גל ומשה הקל על העזרה העצומה לאורך כל הדרך ,לצוות שלנו  -אושרת קלרמן וגיא טיומקין
שתרמו מניסיונם ,יעצו ועזרו בכל מה שביקשנו ,למיקי קציר על כל הציוד האיכותי שסיפק ,ליריב פסלסקי
על פטריית החימום ,למתן סגל וענף התיירות ,שסיפקו לנו את המקום המדהים ונתנו לנו יד חופשית
לעצב אותו כרצוננו.
לצוות המרכול וצוות המטבח על האוכל ,הכלים ,הבירות ועוד ,לאיברהים ומשפחתו על האוכל הנפלא
שהכינו לכולנו ,לגולן טל ומוסד שקמה על התפאורה המדהימה שעיצבה את המסיבה.
לאחד והיחיד  -גל שטרנברג ,שהתקין את כלל ההגברה והתאורה במסיבה ,ותרם בצורה בלתי רגילה ,לדי
ג'יי שלנו  -אלקנה פז  ,על המוזיקה הנהדרת ,לצוות שלנו ,על כל העבודה הקשה בימים שלפני המסיבה
ובחיסול כמובן .תודה אחרונה מגיעה כמובן לכולכם ,שבאתם לשמוח ולחגוג אתנו את השנה החדשה!
נתראה בשנה הבאה! שוב תודה ענקית לכול מי שתרם ,אוהבים המון,
בן שוורץ ורועי סיגלמן בשם צוות המארגנים
_________________________________________________________________________________________

לקראת אישור תקציב הקהילה 3102
סכום 3102
שנת  3102התאפיינה בעיקר בכך שהוחלפו בעלי התפקידים בשדרת הניהול של הקבוץ .זוהי הזדמנות
טובה נוספת להודות לאופיר וליריב על פועלם המבורך למען קהילתנו במשך  7השנים האחרונות .נאחל
להם הצלחה בהמשך הדרך ונקווה לראותם גם בעתיד בתפקידים בתוך הקהילה.
התשתיות הציבוריות הגדולות מסתיימות עם גמר השנה והבולטות שבהם המועדון החדש ,גמר פרויקט
המדרכות ,גמר רשת המים בשכונות .מבחינת התקציב השנה נגמרת בצורה טובה עם עודף של 211,111
שקל (ללא קרנות ופרויקטים) .עיקר העודף הוא בעצירה של השקעות שאושרו בתקציב ולא בוצעו.
יעדי הקהילה לשנת 3102







ערכי הליבה -המשך ביסוס ושמירה על ערכי הליבה והשותפות המוסכמת.
בנים וצעירים -אנו בתחילת דרך להדברות מחודשת עם הבנים ,יש כוונה לכינון של ועדת בנים
וקידום שילובם בקהילה.
תשתיות ציבוריות
 עמודי תאורה  -יעשה מאמץ לקדם ולסיים את שיקום תאורת הרחוב בתוך השנתיים הקרובות.
 שיקום הגינון – לאחר שיקום המדרכות אנו נדרשים לשיקום הנוי בחלק הצפוני של הקבוץ.
 הסדרת משרדים  -בחדר החמ"ל לשעבר (בהשתתפות המשק ) וכן בבניין הדו קומתי בחופים.
 בדיקת מערכת הביוב
תחילת בניה של החברים החדשים.
חיזוק ופתוח ענפי הקהילה והפיכתם לעוגן כלכלי לשרות הקהילה.
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המס המוניציפלי ומס הקהילה
המס המוניציפלי סובל מגרעון .הגרעון הנוצר במס הזה משולם ע"י החברים ממסים אחרים .מצב זה
מקפח את זכויות החבר לעומת התושב .הכוונה הכללית היא העלאה של המס המוניציפלי והורדה במס
הקהילה באותה הרמה – כך שסה"כ המסים לחבר לא יעלה.

שימור וביסוס –ערכי הליבה על פי חזון הקבוץ
בריאות וסיעוד  -תקציב הקהילה בתחום הבריאות והסיעוד יעמוד על סכום של  000,111שקל מתוכו
סכום של  ₪ 300,111על תרופות כרוניות .הוכנסה אחות חדשה למערכת ונקווה ליציבות במרפאה .אנו
מודים לדבורה גורביץ על שנים רבות של ניהול המרפאה והצלחה בהמשך דרכה .בביטוח הסעודי עשינו
את הנדרש על  -מנת לשמור על רצף ביטוחי ואנו עדיין ממשיכים בבדיקה עם איזו חברה לעבוד בנושא
זה .תודה לניצה רינת ולצוות המלווה את הענף.
חינוך  -מישל דגני מרכזת את תחום החינוך ביד מרדכי .החינוך הבלתי פורמלי כולל את תלתון ערבה עם
 01ילדים בכיתות א'-ו' ,ואת מוסד הבית עם  21נערים בכיתות ז-י"ב .ג'יסלה ניב סיימה את עבודתה
בתלתון – תודה על שירותה ,ואנו עדיין בתוך תהליך איוש המשרה .לביא כרמי ממשיך ללוות את הדרכת
מוסד בית  -בהצלחה בהמשך.
עמותת שקמה -עמותת שקמה נמצאת בבעלות הקיבוצים יד מרדכי ,זיקים וכרמיה .העמותה מרכזת את
פעילות חברת הנעורים .היום שותפים לפעילות  021נערים ונערות מ  00 -ישובים במועצה והמגמה
הולכת וגדלה .גולן טל מנהל את פעילות העמותה ,והחליף את פז רייזל שעסק שנים בבניית המתווה -
ונאחל לשניהם הצלחה בהמשך הדרך.
פעילות העמותה מתנהלת בכיתות הממוגנות הממוקמות במתחם בית הספר ואנו נמצאים בהתדיינות
עם המועצה ופיקוד העורף על המשך הפעילות השוטפת ועל בניית מבנים הולמים לפעילות לעתיד לבוא.

תרבות
חג ה 71-של הקבוץ עבר השנה אבל מספר אירועים יתמשכו גם לשנה הבאה במסגרת חגיגות ה  .71 -אין
ספק שההכנות לחג והחג עצמו היו אחת הפסגות הגבוהות של הקהילה ,בכל שנות חייה .תודה גדולה -
לדודי ענבר ,לעמוס קלרמן ולכל הצוות הנפלא שסבב אותם על החוויה הגדולה שהעניקו לכולנו.
תרבות  -אנו חוזרים לשנה רגילה מבחינת האירועים והתקציב .בשנה הקודמת הוגדלו תקציבי התרבות
לטובת מספר חגים ואירועים הקשורים לשנת ה( 71-מעבר לערב המופע עצמו) .אנו משקיעים מתקציב
התרבות מערכת הגברה קטנה בחדר האוכל .תודה לנאווה גל ולצוות המסור המלווה אותנו שנים רבות.
מועדון חדש  -בניית המועדון הסתיימה לקראת סוף השנה והוא נפתח בטקס חגיגי .המועדון מושקע מאד
ואנו תקווה שישרת את כל גווני הקהילה .לאחרונה נבחרה לתפקיד מנהלת המועדון שלומית כרמי .עד
היום התקיימו מספר ישיבות לקביעת אופי המועדון ,ועם בחירתה של שלומית תתקיים בוודאי חשיבה
נוספת לגבי התנהלותו היום יומית .תודה ליריב על החזון  ,ללימור ,לנאווה ולכל האנשים שליוו את בניית
המועדון.

ענפי הקהילה
השכרת דירות  -מקור הכנסה חשוב של הקהילה .השכרת הדירות מנוהלת על-ידי לימור לבנה .מחירי
שכ"ד לבנים הוקפאו בשלב הזה והם אינם משלמים על תוספת הממ"ד .מבחינת אחזקת הדירה  -במעמד
חתימת החוזה מתבצע בבית הדייר סקר של כל נושאים הבעייתיים הדורשים טיפול בדירה והם מטופלים
בהמשך .האנשים הנכנסים לגור בדירות נבחרים בקפידה ,בכוונה שיתאימו לאורח -החיים הקהילתי שלנו.
בשכונות סולל-בונה והפסל נשקיע בבניית פרגולות וריצוף חיצוני סכום של  301,111שקל .ההשקעה
תהיה של  01,111שקל בשנה ותתפרס על-פני  0שנים.
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בית הבריאות  -השנה בוצע המעבר לבית הסעודי הממוגן החדש .תודה לאיילה הקל ,ליריב קלרמן,
לישראל מידן ,למשה סוקר ולשאר העוסקים במלאכה על החזון והבצוע של הפרויקט החשוב הזה.
בבית הבריאות  20דיירים ,מהם  9חברים שלנו .בדירוניות מתגוררים דיירים ,חלקם עצמאיים ,חלקם עם
מטפל צמוד .למטופלים יש פעילות לאורך היום וכן עובדים סוציאליים העוזרים בפעילות השוטפת .בית
הבריאות מנוהל ע"י איילה הקל  ,עובדים בו  30אנשים (חלקם במשרה מצומצמת מאד) ובהם גם  2חברי
קבוץ .בית הבריאות נמצא עדיין בתהליך של התארגנות והשקעות  -נדרשת השקעה נוספת בחלק הישן
של בית הבריאות ע"מ להתאימו לתקני משרד  -הבריאות .אנו נדרשים להחזר הלוואה בתוך תקציבי בית
הבריאות ולמרות זאת ,השנה תגמר באיזון תקציבי.
מפעלי מזון  -הקייטרינג מסעיד לקראת סוף השנה כ  3111 -מנות ביום .עזבנו ביוזמתנו מפעל גדול ורחוק
ונכנסנו לעבודה עם כמה מפעלים באזור .הקפיצה הגדולה באה עם כניסה לעבודה בגנים באשקלון דרך
קרן רש"י.
רווח צפוי לשנת  3102יעמוד על  211,111שקל לאחר השקעות .אנו נדרשים להשקעות נוספות על מנת
לעמוד בתקני משרד הבריאות וחובת רישיון עסק .ההשקעה הגדולה היא בממ"ס (אושר כבר לבצוע בשנה
החולפת) .תודה לשפרה שכטר על המסירות וההתמדה ,ולכל צוות מפעלי המזון.
הגיל הרך  -במערכת הגיל הרך  93ילדים מגיל  2חודשים ועד כתה א' .עם קליטת החברים החדשים עלה
מספר הילדים של חברי ותושבי הקבוץ בצורה משמעותית .הצוותים שומרים על יציבות ,ומתפתחים עם
השנים 7 .עובדות של המערכת הן חברות ותושבות הקבוץ .בהיבט התקציבי הענף שומר על איזון.
בינוי עתידי – יש לנו אשור עקרוני לבניית גן חדש וממוגן ואנו בהתדיינות לגבי הגן השני .כמו כן אמורה
להתבצע עבודת מיגון נוספת לגבי שלושה מבנים נוספים .תודה להגר וינר על ההובלה והצלחה לה
ולצוותי החינוך בהמשך הדרך.
נוי  -עם גמר פרויקט המדרכות ,נערך הענף לשיקום הנוי בחצי הקבוץ הצפוני .המשימה מורכבת ודורשת
משאבים רבים .צוות הנוי ביצע עבודה יפה בחצי הקבוץ הדרומי ומוכן ויכול להתמודד גם להמשך .לנוכח
אילוצי תקציב יתכן והעבודה על שיקום הנוי תארך יותר משנתיים – כפי שתוכנן בתחילה .הוצאות על
המים הן כבדות ביותר ויש לבצע חשיבה מחודשת על אופי הנוף והנוי הקיבוצי ,להקטין את כמות
המדשאות ולהגדיל בצמחיה חסכונית במים .יש להודות לעידו מן וצוות הנוי על העבודה המסורה במשך
השנים .בנוסף לעבודה השוטפת מוקם צוות הגוי לטיפול בגבעת המוזיאון בראשות גיל דגני .יופרש
תקציב לתכנון גבעת המוזיאון בתקווה להשקעה גדולה במקום מתקציבים חיצוניים ובהם קק"ל .ההצעה
לגבי אופי גבעת המוזיאון תובא לדיון ציבורי לפני הבצוע.
אולם הספורט  -רונן לבנה מנהל את המקום בשנה האחרונה .אולם הספורט חוגג  21שנות פעילות והשנה
בוצעה בו מתיחת פנים רצינית .הפרקט והכיסאות הוחלפו מכספי קרן המתקנים ומכספי הבטוח .תודה
לעושים במלאכה .נערך ערב מרגש לפתיחה המחודשת של האולם ומצגת שנערכה ע"י צוות חג ה71-
לפועלה רב השנים של נאווה גל באולם הספורט והפעילות הגופנית.
באולם מתבצעת פעילות יום  -יומית של חוגי ספורט  -כדורסל ,כדורעף ,כדור-רשת ,חוג ריקוד ועוד.
שלוש קבוצות כדורסל  -ילדות ,נערות ובוגרות מתאמנות בניצוחם של גיורא ונאווה .מדי שבוע פעילות
משפחתית של ספורט למשפחה .בתי הספר מקיימים באולם הספורט פעילות במשך היום במהלך השבוע.
צי רכב הקהילה  -בצי הרכב הקהילה  00כלי רכב ,מהם  8רכבים שכורים ועוד  2רכבים שלנו .עם המעבר
להשכרת הרכבים ,שבוצעה בעבר ,התאזנה פעילות צי הרכב .יש כוונה למכור את  3רכבי הקונקט ולשכור
תמורתם  3רכבים באותו הגודל .יש כוונה להעלות את מחיר הנסיעה לחברים ב 01אגורות לק"מ (מ 81 -
ל  91 -אגורות לק"מ) .העלאת המחיר האחרונה בוצעה לפני כשנתיים .הענף אמור לסיים את השנה
באיזון תקציבי.
הסעות  -בענף ההסעות  2כלי-רכב  3-טרזיטים ומיניואן שנקנה השנה .עובדים בענף  2אנשים מהם  2חברי
קבוץ .הענף מסיים את השנה ברווח של 011,111שקל .תודה למשה הקל המנהל את  3הפעילויות
ובהצלחה לצוות בהמשך הדרך.
ענף הבגד  -נותן שירות מלא למספר משפחות קטן ושירות חלקי למספר גדול של משפחות .השנה העלינו
את המחיר לצרכן .הצוות בראשות תמר בל מתמודד עם העבודה .הענף יגמור בגרעון קטן וזו גם התחזית
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לגבי השנה הבאה .יש לנו בעיה באחזקת המבנים ונדרש למחשבה יצירתית על מנת להמשיך בפעילות
הענף.
המרכול  -המרכול ממשיך בפעילותו השוטפת לרווחת חברי ותושבי הקבוץ .אנו מעוניינים להחזיק ענף
ברמה מ אוזנת והענף עומד באתגר הזה תוך השארת רווח קטן .ההשקעה שהייתה אמורה להיות מבוצעת
בהגדלת המרכול לכוון חדר  -הישיבות לא התבצעה וכרגע השקעה זו נדחית ולא תבוצע בשנת .3102
תודה לשרה כהן ולצוות המרכול.
מרפאת השיניים  -הגרעון הצפוי לשנת  3102עומד על  .87,111הנושא הובא לדיון על ידי חנה שחם וניצה
רינת בהנהלת הקהילה .בהחלטה שאושרה ופורסמה לצבור הוחלט להעלות את השתתפות החבר ל 01%
ממחיר הטפול ועל ידי כך לאזן את הענף.
בטחון  -צפריר ניר נבחר לעמוד בראש ועדת הביטחון שלנו .בהצלחה בתפקיד החדש .מיכה רגב הרבש"צ
ועמי וולקוביץ ממשיכים ללוות את הענף בנאמנות .אנו נמצאים בבעיה עם הגדר בצד הצפוני של הקבוץ
וממשיך הדיון עם המועצה בנושא האחריות על פתרון הגדר בגזרה זו .מבחינת ההשקעות אנו מתכוונים
להחליף את רכב הביטחון (כבר בן  )7וכן להשקיע במצלמות על השערים.
חשמליה  -יואל שטיין ממשיך בעבודתו המבורכת .אנו ניצבים בפני אתגר גדול של התקנת עמודי תאורה
בכל שכונות הקבוץ בתקופה הקרובה .הענף מסיים ברווח תפעולי של  01,111שקל והכוונה להשקיע ברכב.
בריכת השחייה  -הבריכה שלנו ישנה מאד ולא עומדת בתקנים ההולכים ומחמירים עם הזמן .יש לחפש
ולמצוא תקציבים לבניית בריכה חדשה .עד שנבנה לנו בריכה שכזו יש לטפל בבריכה הקיימת ,בעיקר
בנושא של אבוד מים.
ארכיון  -לארכיון הקיבוצי יש חשיבות רבה בתיעוד ושימור חיי הקהילה שלנו הן כפרטים והן ככלל.
חגיגות ה  71 -שלנו הוכיחו זאת בצורה ברורה מאד .בניין הארכיון ישן וסובל מבעיות בינוי אתם נצטרך
להתמודד בעתיד .נאחל לענת רייס המשך עבודה פורייה.
חצר הקבוץ  -החצר הקיבוצית צריכה לעבור שדרוג .אנו בתוך מהלך של כניסה של מחזור והפרדה
ב מקור שמובילה המועצה האזורית .הובטחו לנו כספים לטפול במרכזי האשפה והמחזור ואנו נדרוש לקדם
את הנושא.
בית העלמין  -אנו נדרשים להרחיב את בית העלמין בהקדם .בחודשים האחרונים אנו עוסקים ביחד עם
ועדת תכנון בתוכנית ההרחבה .לאחר גמר התוכניות נבקש את השתתפות המועצה במימון הבצוע.
חדר האוכל  -חדר האוכל מופרד זה זמן ממפעלי המזון .חדר אוכל מוחזק ע"י הקהילה בכסף ציבורי רב
( 228,111שקל בשנת  ) 3102על פי החלטות הקבוץ .קרוב לחצי מהסכום משמש להחזקת המקום וקצת
יותר מהחצי משמש כסבסוד למנות האוכל .עיקר חשיבות חדר האוכל הוא בארוחות יום שישי בערב בו
מתכנסת כל הקהילה וכן למפגשים בנושאי תרבות ,חגים ואירועים ,שיחות קבוץ ועוד .קיום חדר האוכל
אינו מובן מאליו וברוב הקבוצים הוא נסגר .יש לקיים דיון ציבורי בעיקר על רמת הסבסוד שאנו כקהילה
מוכנים להשקיע במקום היקר הזה .יש כוונה להשקיע בריצוף של הכניסה לחדר האוכל הסובל מבעיה של
בטיחות ושל נראות.
סיכום
על מנת לקיים קהילה רב-דורית ומגוונת כמו שלנו נדרשים משאבים רבים .ללא תקציבים הולמים לא
נוכל לקיים זאת .יש להודות למנהלי הפעילויות ולכל עובדי הקהילה על פועלם המבורך .תקציב הקהילה
המלא ישלח במייל החברים.
שנה עבודה פורייה ומוצלחת לכולנו.
בברכה
איתן

_________________________________________________________________________________________
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עדכונים ממנהל הקהילה
ביטוח חו"ל
החל מחודש ינואר  3102האחריות לביטוח חו"ל תעבור אל החבר .חברים המעוניינים לעשות ביטוח
בחברת כלל דרך משקי הקבוצים יכולים להוציא טופס מהאתר של משקי הקבוצים  -סוכנות לבטוח ,או
לבקש משרון פסי את הטופס בהנהלת החשבונות .אנו מזכירים לחברים שחובה על כולם לעשות ביטוח
לפני יציאתם לחו"ל.
מגבונים לחים
אנו חוזרים ומזכירים לחברים ולתושבים שלא להשתמש במגבונים לחים לצרכי השירותים .במהלך שבוע
זה הוזמנה משאית מיוחדת על מנת לנקות ביוב מרכזי שנסתם כתוצאה משמוש במגבונים לחים .חבל על
הכסף הציבורי הרב המושקע בנושא הזה.
האשפה וניקיון החצר
התקבלו מספר פניות של חברים בנושא הזה ,החברים הפונים קיבלו תשובות אליהם באופן אישי .אני
רוצה לציין כי הנושא בהחלט נמצא על סדר היום ויחד עם זאת לציין כמה עובדות:
א .ערנות הצבור  -חברים הנתקלים במפגעים מוטב יפנו ללימור ו/או למיקי המכסים את התחום.
לא בטוח שההפצה במייל החברים מנקה את מקום המפגע ....
ב .אחריות המועצה  -נושא פנוי האשפה נמצא באחריות המועצה ,אנו נמצאים בקשר רצוף עם
האנשים האחראיים במועצה ומעירים להם על המפגעים .יש לציין כי המועצה נמצאת גם היא
בתוך שדרוג המערך שלה וקיים סיכוי טוב שאיכות העבודה תלך ותשתפר עם הזמן.
ג .ניקוי אזור הפחים – הנושא הזה מטופל כרגע באופן חלקי בלבד .אני מאמין כי בקרוב ימצא
פתרון מתאים לנושא זה.
מסר איתן ציון

_________________________________________________________________________________________

משולחנו של מנהל העסקים
הסכם פיתוח הצומת
בשעה טובה נחתם הסכם פיתוח הצומת עם היזם עופר זרף .ההסכם הינו יישום של נייר העקרונות
שהובא לאישור הקלפי לפני כחצי שנה ועיקריו :פיתוח מתחם של  29דונם ,העברת תחנת הדלק למקום
חדש ו העברת זכויות השימוש וקבלת שכר הדירה מהשוכר הנוכחי ,חמואל ,ליזם .התמורה לקבוץ01 ,
מיליוני  ₪תועבר לקיבוץ בהתקיים כמה תנאים מתלים :הסכמה של הבנקים בעלי השעבוד ,אישור מנהל
מקרקעי ישראל להסכם ולהעברת השליטה בקרקע ואישור מזכירות הקיבוץ .ההסכם נחתם בטקס צנוע
ובהשתתפות חברי ההנהלה הכלכלית .זהו הסכם "היסטורי" שמאפשר פיתוח משמעותי של נכס
המקרקעין החשוב ביותר שיש לקיבוץ ,הצלחת המהלך תלויה בגורמים רבים ואנו מקווים מאוד להצלחתו.
השימוש בתמורות העסקה יידון בשבועות הקרובים במוסדות הקיבוץ .אנו מבקשים להודות לחברי
ההנהלה הכלכלית גדי רינת וגלעד בארי ולמנהל הכספים מוטי ברנדס שליוו את המשא ומתן עם היזם.
רפת יד – חיל
הרפת עומדת בפני תכנית הרחבה כדי לאפשר תנאים טובים יותר לפרות ועל מנת לאפשר גידול הדרגתי
בייצור החלב על פי המכסות והסדרי הגידול בענף הרפת .בקיץ הקרוב נוסיף עוד סככה לכוון מזרח,
התכנית אושרה בדירקטוריון הרפת המשותפת עם ברור חיל.
המכוורת
בעקבות סיום תפקידו של איתן ציון מונה מנהל חדש למכוורת – פבל פאוקטיסטוב .פבל עובד במכוורת
כ 03 -שנים ומכיר את הענף מצוין .נאחל לפבל הצלחה בתפקיד .אנו מקדמים העברת מבנה המכוורת לצד
הדרומי של הקיבוץ ,צוות המתכננים נכנס לפעולה ,לקחנו פרוייקטור בשם עומרי גולן המנוסה בפעילויות
בניה ופיתוח בקיבוצים באזורנו וגם התקציב כבר מוכן .ענף המכוורת עובר טלטלה רגולטורית גדולה לאור
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מגמות חדשות בהנהלת משרד החקלאות .אנו עוקבים בדאגה אחר הנעשה ומשתתפים בדיונים ,בעשייה
וגם במימון מאבק הדבוראים על עתיד הענף.
הממלכה
שנת הכספים  3102הסתיימה בפעילות מוצלחת מאוד בממלכה – שטראוס יד מרדכי .לאחר שנת 3103
שהייתה פחות מוצלחת ,השנה נעשתה עבודה טובה מאוד בשיווק הדבש ,השמן ושאר מוצרים ,סיכום
השנה הוא טוב ואנו פועלים ביחד עם הנהלת שטראוס ישראל להגדלת היקף המכירות והגדלת הרווח
לבעלים .בנוסף לעמוס צוק ואברי דביר המכהנים כדירקטורים ,אושר לאחרונה על ידי ההנהלה הכלכלית
אופיר לבנה כדירקטוריון בהנהלת החברה המשותפת.
מתחילים לסכם שנה ולהיערך לבאה
שנת  3102בפתח ואנחנו מצויים בתוך הליך אישור תכנית המשק .הערכות כספיות של תוצאות שנת 3102
מראות על רווח יפה ,במיוחד בגד"ש וברפת שהגיעו לרווחיות גבוהה מהמתוכנן .גם בתיירות ובמוזיאון יש
תוצאות טובות יחסית ואנחנו מצפים לפרויקט השדרוג של אתר שיחזור הקרב במימון משרד ראש
הממשלה בקרוב.
ענף שירותי האבקה מסיים שנת פעילות מוצלחת ,גידול במחזור תוך עמידה בתכנית השנתית .למפעל יש
שותף בלגי שמקיים אתנו קשר הדוק ומראה סימנים של שביעות רצון מהתוצאות.
גשמי דצמבר הביאו גם סחף והצפות ונזק כבד נגרם לחלקות מסוימות בפרדס ולחלקה אחת בגד"ש ,ליד
נחל שיקמה .אנחנו פועלים למצות כל אפשרות סיוע בשיקום הנזק מאחר ופוליסות הביטוח אינן מכסות
נזקי תשתית .בשלב זה עדיין אין פתרון לכל הנזק שנגרם.
אנחנו משתדלים לעדכן במתרחש ,אחרי בצורת של דיווחים הבאנו "שיטפון" ,נקווה שלא גרמנו נזק
ו"הצפה".
המשך יבוא,
בברכה
עמוס צוק ,מנהל עסקי.

_________________________________________________________________________________________

עדכון ממפעלי מזון
הענף מסיים את השנה בקפיצת מדרגה .אנו מסעידים היום מפעלים בשדרות ובאשקלון וכן מסעידים גני-
ילדים באשקלון ובחופים ,אירועים מזדמנים וכמובן את חדר האוכל שלנו – ממנו הכל צמח .אנו מסעידים
היום  3111מנות ביום –כן ירבו.
מילת תודה ליריב קלרמן על היוזמה ,האמונה והדחיפה קדימה ולאיתן ציון על התמיכה והעזרה.
בחלק הצפוני של חדר האוכל הולך ונבנה ממ"ד ( יותר מדויק -ממ"ס) בימים אלו .הממ"ס נבנה על פי
הוראות פיקוד העורף והוא הכרחי לצרכי מפעלי-מזון ונחוץ גם על-מנת לקבל רישיון עסק .אנו מודים
לאנשי המועצה על הסיוע והסבלנות ועל ההארכה שנתנו לנו עד שהתחלנו את העבודות .אנו מודים
לעמוס צוק מנהל העסקים שנרתם למשימה ועזר לקדם את בניית הממ"ס.
נאחל לכולנו אוכל טעים ומזין.
שפרה וכל הצוות

_________________________________________________________________________________________
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מועדון החברים
ביום שני  .11.1.4בשעה .1110
במועדון ליד המוזיאון
נארח את צפריר ניר
צפריר הינו תת-ניצב בגמלאות1
מילא תפקידים רבים במשטרה והיה בעברו
ממלא מקום של ראש הרשות להגנת עדים1
צפריר יספר לנו על הקמת התוכנית להגנה על עדים
ויוסיף מצגת וסרטון קצר1
מומלץ מאד לבוא!

ארוחה קלה מובטחת
להתראות  -הצוות

_________________________________________________________________________________________

הודעה מדנה גלריה לאומנות
בתערוכה של צדוק תמיר המוצגת בימים אלו בגלריה,

"מוזיאון העם היה ודי",

ישנם הקשרים מעניינים ליד מרדכי1
כדאי לבוא ולהתרשם1
הגלריה פתוחה בימי שבת בשעות .0:00 – ..:00
ובימי שלישי בשעות 1.0:00 -.0:00
שבת שלום מצוות הגלריה
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שבת שלום לכל בית יד מרדכי!

7

