קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1368
1.4.2016
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעה בקלפי מיום 21/3/16
 .1הקיבוץ מאשר את המלצת צוות האיתור והמזכירות לבחור את רחלי בן שלום לתפקיד מנהלת מש"א
ביד מרדכי כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מתאריך  .13.3.2016תמכו ,96 :התנגדו ,9 :נמנעו .62% .2:ההצעה
אושרה.
ספרו :בלה שני ,רחל שטרנברג.
ניהול קלפי :רוני קרלינסקי ,מרים דרור ,לינדה כשר ,בלה שני ,רחל שטרנברג ,גליה בלעיש.
____ ______________________________________________________________________

מנהלת מפעלי מזון 28.3.2016
נוכחים :שפרה ,הדרית ,גדי רינת ,דרורי
סדר יום:
 .1סיכום – 2015סיכום  2015הוצג ע"י הדרית כולל ניתוח אחוזים ופילוח לקוחות .בסיכום הדיון בעניין
זה ברכו חברי ההנהל ה על התוצאות יחד עם זאת צוין כי יש לקחת בחשבון את הרגישות הגבוהה
למחירים והשינוי בעלויות שיכולים לשנות את התמונה במידה ולא נהיה עם היד על הדופק כל הזמן.
 .2העברת רווח לקהילה -סוכם כי בשנת  2015יועבר לקהילה  50%מהרווח לאחר השקעות ומיוחדות
קרי  .₪ 190,000ה החלטה נכונה אך ורק לשנה הנוכחית ולא מחייבת לגבי השנה הבאה עליה יתקיים
דיון בבוא העת.
 .3דוח מנהלת – מצורף הדוח שהוצג ע"י שיפרה:
כללי -עיקר המאמץ מתבצע היום בחשיבה כיצד לבנות ולהרחיב את המפעל באופן מאוזן ,הדרגתי
ובמינימום חשיפה ,על מנת להביאו בסוף היום למצב שיצליח לייצר רווח נאה לקהילה לשיפור רווחת
החברים .להלן פירוט של הפעולות הנעשות בתחומים השונים:
השקעות  -מתקדמים בתוכנית ההשקעות ע"פ התכנון :נרכשו קונווקטומאט ומחבת חדשים .הושלמה
בניית בית הקירור החדש שמחליף את מכולת הקירור .נעשתה השקעה לא מתוכננת בטיפול בגג
המטבח שהזיל במהלך הגשמים האחרונים .יצרנו קשר עם יועץ חיצוני המתמחה בתחום ארגון
מטבחים מוסדיים על מנת לקבל חוות דעת נוספת לכיווני הפיתוח אותם אנו מתכננים .מפעילים
חשיבה יצירתית כיצד ניתן לבצע את ההשקעה בטיפול ובהחלפת הריצוף במטבח במקביל להמשך
עבודה בו.
כ"א  -נעשות פעולות לטיוב הרמה המקצועית של הצוותים במטרה ליצר מערכת מקצועית ויעילה
שתוכל לעמוד מול אתגרי הצמיחה והגידול המתוכננים.
רגולציה  -עברנו בהצלחה את מבדקי ה( HACCP-יש לבצע כמה פעולות מתקנות מעצבנות) שיקנו
לנו אפשרות ליצר עד  7,000מנות ליום( .כרגע אנו רשאים ליצר עד  3,000מנות ומשווקים בפועל כ-
 3,500מנות ליום) .כמו כן קבלנו אישור לחידוש רישיון העסק עד ל ,31/12/17 -עובדה שתאפשר לנו
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לטפל באופן מסודר בהכשרת חריגות הבניה שקיימות במבנה .תודה לאליהו ולשרון על העבודה
המאומצת מול הועדה המקומית והמועצה בנושא זה.
שיווק ומכירות  -עיקר המאמץ השיווקי נעשה לאחרונה במגזר הקיבוצי .נחתמו הסכמי התקשרות
עם דביר וכרמים – כ 400 -מנות .כמו כן נכנס לעבוד במאי בנגב המערבי עם קיבוץ נירים וכיסופים כ-
 200מנות .בתחום זה מתקיימים מגעים עם קיבוצים נוספים אך הם טרם הבשילו לכדי התקשרות.
במקביל נעשים מאמצים להגדיל את נתח שוק הגנים הפרטיים באשדוד אזור חדש בו אנו פועלים מזה
מספר חודשים .באשקלון קיימת אי בהירות בנושא החזרה להסעדה ברשת המתנסים עקב המשך
מעצרו של איתמר שמעוני .למרות התקלה באשקלון אנו עדיין עובדים שם עם מספר גנים של החינוך
המיוחד .מכוון מילגם ישנם איתותים לכוונתם להגדיל את מספר המנות לשנת הלימודים הבאה.
סיכם :דרורי
_ _________________________________________________________________________

לחברים ולתושבים,
עדכון קצר על הנעשה בסלילת הכביש:
הצוות עדיין עובד על הנחת צינור הניקוז למי הגשמים ,מדרום למפעל הדבש בדרך
המפרידה בין המפעל למשרדי ענף הנוי ,במשך השבועיים הקרובים ימשיכו בהנחת
צנרת הניקוז של הכביש בחלק המערבי (ממפעל הדבש לכוון ביתם של משפחת
ישראלי –שטרנברג) ותחילת יישור תוואי הכביש לעבודות הסלילה.
לנהגים -נא לשים לב לעבודות בשטח ולנסוע בזהירות!!!
עם החברים הסליחה על אי הנוחות ,נדרשות עדיין סובלנות וסבלנות...
בשאלות ניתן לפנות לצוות הכביש
אליהו

_ _________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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