קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 775
2/8/02
בדף הפעם:
• הנהלה רחבה – ענף המזון – סכום פעילות של כחצי שנה הפרטה
• מהמזכירות הטכנית –  2הודעות
• שונות
)(+

הנהלה רחבה – ענף המזון
16/07/02
משתתפים :שפרה ,גבי ,שרה כהן ,ישראל מידן ,דבורה וויס ,אורלי ,אורי קופפרמן
דודי.
שפרה הציגה את עקרונות מודל ההפרטה:
 .1שימור חד"א מבחינה חברתית.
 .2התנהלות עסקית המאפשרת פיקוח מסודר על הוצאות.
 .3הגדלת מרחב הבחירה וההנאה מהאוכל ומחדר האוכל.
 .4מראש נלקח בחשבון חסכון בהוצאות בסך כ 600,000 -ש"ח .מרכזות המטבח הסתייגו
מהאפשרות להשיג יעד זה .בסופו של דבר לא הושג החסכון.
התחשיבים שהוצגו ע"י שיפרה ,הראו עמידה יפה במודל העבודה שנקבע:
שמזון ,המהווה  50%מההוצאה ,יכוסה ע"י מכירה לחברים ,תושבים ושכירים.
עבודה ואנרגיה ,שהם עוד  50%מההוצאה ,יכוסו ע"י הקהילה.
אומדן עלות שנתית של פעילות זו בחד"א ,כלומר – ההוצאות למזון ,עבודה ואנרגיה ,פחות
ההכנסות ממכירת אוכל לחברים ,תושבים ושכירים ,עומד על  2מליון ש"ח וסכום זה מכוסה
מתקציב הקהילה .בתהליך הפרטת המזון חולקו מתקציב הקהילה עוד  2מליון ש"ח לתקציבי
החברים ,כך שסך הוצאות הקהילה על מה שקשור למזון הוא –  4מליון ש"ח ,סכום השווה
להוצאה בשנה שעברה ,כלומר – לא הושג כל חסכון בהוצאות ,מאידך ,עלתה ללא ספק רמת
האוכל ,ההגשה ,המגוון ,השרות וכו'.
בתוך הענף שתי מחלקות נוספות:
אפיה שמתופעלת באיזון בין הוצאות להכנסות ונותנת שרות ועריכה לארועים וחגים.
מחלבה מהתחשיב עולה שיש לעדכן מחיר החלב מחד ולבדוק את התמחיר שנערך למחלקה
ומחירי מכירה למרכול מאידך.
לסיכום :ההנהלה הרחבה מברכת את הנהלת המטבח על אופן הביצוע של הפרטת המזון .ניתן
ביטוי הן לשביעות רצון הציבור והן לצורך להתייעל ,לחסוך ולהשתפר באופן מתמיד. .
במסגרת המאמץ להגיע להתאמה בין מקורות לשימושים של כלל הקהילה ,תגיש הנהלת
המטבח את תוכניתה בהקדם להנהלה הרחבה.
בתום שישה חודשים להפרטה תציג ועדת מינויים הצעה להנהלה רחבה
חדשה.
רשמה :דודי

מהמזכירות הטכנית:

א .מענק אישי מיוחד מצה"ל למילואימניקים
אני מזכירה לכם החלטת מזכירות מיום  31/5/02בנושא" :מענק אישי ומיוחד
מצה"ל על שירות מילואים מעל  26יום" .החלטת המזכירות אומרת:
 .1המענק המיוחד מצה"ל הולך לחבר.
 .2החל מיום קבלת המענק לא יקבל החבר דמי כלכלה מהקבוץ.
הערה :החלטה זו מתייחסת למענק זה בלבד!
ישנם חברים אשר כנראה ,אינם מודעים להחלטה זו .הם קיבלו ממנהל התשלומים
)מת"ש( הודעות תשלום הקשורות למענק הנ"ל ובמקום להעבירן אלי על מנת שאוכל
לזכותם בתקציב האישי ,משאירים הודעות אלה בבית – וחבל.
לפי מנהל התשלומים ,החל צה"ל בהעברת המענק המיוחד הזה למילואימניקים עוד
בשנת  . 1999חברים אשר קיבלו הודעות תשלום בנושא זה משנים 1999 – 2001
)ועדיין ההודעות הנ"ל ברשותם( – העבירו אותן אלי בבקשה.

ב .על הביטוח הלאומי
חברים/ות שקיבלו מהביטוח הלאומי בזמנו קודים אישיים )בני  4ספרות( ,מתבקשים
להעבירם אלי )דרך הדואר ,הטלפון( .חברים/ות שלא קיבלו קוד כזה בעבר או
שקיבלו וזרקו אותו לפח ,מתבקשים ליידע אותי על כך ע"מ שאוכל לבקש מביטוח
לאומי קודים חדשים עבור אותם אלו שאין להם.
תודה ,שלוית.

וו .בנים מברכת את
דבורה גבריאלוביץ
ומשפחתה
לרגל גיוסה לצה"ל
שיהיה לך שרות מהנה ובטוח
_____________________________________
תזכורת אקטואלית תמיד :הכבישים הפנימיים צרים והחנייה על שוליהם
מסכנת את הנוסעים וההולכים עליהם .נא להחנות את הרכבים במקומות המוסדרים.

ארגון לתת שנוסד במטרה להקל סבלן של אוכלוסיות במצוקה בישראל ,מתגייס
למבצע איסוף מזון לנזקקים בעיקבות החמרת המצב הכלכלי בארץ .במהלך
המבצע ,בתאריכים  , 11 – 16/8/02יוצב בפתח המרכול ארגז וחברים מוזמנים
להכניס לארגז מוצרי מזון בסיסי )פסטה ,שימורים ,חלב עמיד ,מזון לתינוקות,
שמן וכו'( .המזון יחולק לעמותות ובתי-תמחוי בעזרת ארגון "בנק מזון" שהוא
ארגון אמריקאי ובי"ל שהצטרף למבצע.
תרומת המזון שלכם תגיע ליעדה!

שבת – שלום
הביא לדפוס :יוסי שחר

