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מגפת הקורונה עימה אנחנו מתמודדים כחצי שנה הביאה למשבר כלכלי מתגלגל שהיקפו ומועד סיומו אינם ידועים.
מה שהחל בסוף חודש פברואר כהאטה משמעותית בפעילות המשקית ,עם עצירה מוחלטת או נסיגה חדה בפעילות
הענפים ספציפיים ובראשם ענפי התיירות ,התעופה ,ההארחה ,התרבות והמסעדנות התרחב במהירות לחלק גדול
מהמשק .למשבר השפעות רבות הכוללות ,בין היתר ,פגיעה ישירה בתעסוקה ,ירידה בצריכה הפרטית הנובעת
מהירידה החדה בהכנסה ומועצמת בשל אי-ודאות רבה לגבי משך האירוע ועוצמתו ובכלל זה על הצעדים שעוד
יינקטו .השפעות אלה לא פסחו עלינו.
האתגר שלנו הוא לצלוח בשלום את המשבר הגלובלי והמקומי בזכות ניצול היתרונות של היותנו קבוצה בעלת חוסן
פיננסי ,יכולת תגובה מהירה ,התאמת הפעילויות למצב החדש ושיתופי פעולה בתוך קבוצת משקי הקיבוצים.
על התאמת הפעילויות ,הצעות והטבות שאנחנו מציעים לכם  -במבזק הידיעות הבא:

יש אנרגיה לפעילות חדשה:
משק אנרגיה מקדמת פעילות חדשה של הקמת רשת תחנות לטעינת רכבים חשמליים בקיבוצים
או בשטחים מסחריים של הקיבוצים על בסיס הפריסה הגיאוגרפית של הקיבוצים בכל הארץ.
הפעילות החדשה מצטרפת לפעילויות קודמות בתחום האנרגיה  -שיווק מכירת חשמל מוזל
למרבית הקיבוצים בארץ מתחנת הכוח דליה אנרגיות ומתחנות של יצרני חשמל פרטיים נוספים
ופעילות אנרגיה מתחדשת (פרויקטים סולאריים  -קרקעיים ועל גבי גגות ומאגרים בשטחי
הקיבוצים ,במסגרת מכרזי רשות החשמל) ,המתבצעת כיום באמצעות חברת משק אנרגיה -
אנרגיות מתחדשות בע"מ עליה דיווחנו במבזק הידיעות הקודם.
במסגרת הפעילות להקמת רשת טעינה ארצית לרכבים חשמליים ,בוצע פיילוט של ליסינג לרכבים
חשמליים לצי הרכב הקיבוצי כאשר התשלום הוא על בסיס סוג הרכב והיקף השימוש.
רשת הטעינה תהיה מחוברת למערכת ניהול מרכזית ,והיא תאפשר מעקב אחרי הרגלי הטעינה בכל
תחנה ,ניהול ובקרה ,תחזוקה שוטפת ומערך גבייה בכל תחנה .עמדות הטעינה כולן יהיו מחוברות
לתכנת ניהול ,המאפשרת ניהול חכם וגמיש ,ניהול לקוחות ,ניהול עומסים ,חיבור לאפליקציה
ייעודית לטלפון החכם של הלקוח ולמוקד שירות טלפוני .זרזים לפעילות זו הינם תהליכים גלובליים
ומקומיים במסגרת המאבק העולמי כנגד ההתחממות הגלובאלית וביניהן חקיקה והחמרת האכיפה
על כלי תחבורה ומזהמי אוויר נוספים ,והצבת יעד מצד משרד האנרגיה וממשלות זרות של איסור
על מכירת רכבים מונעי בנזין או סולר החל משנת  .2030המשמעות היא מעבר הדרגתי בשנים
הקרובות של כל המכוניות להנעה חשמלית.
נמשיך לעדכן אתכם בהתקדמות פעילותנו בתחום זה.

משקי פיננסים :תכנית מימון לתהליכי קליטה ושיוך
הקורונה יצרה אי וודאות גדולה במשק שמביאה עימה ,בין היתר ,גם אתגרים בתוך המשפחה ,של
פרנסה והתחייבויות לא צפויות שצריך לעמוד בהן .יחד עם זאת ,הביאה התקופה גם התעוררות
במגזר הקיבוצי בתחום הקליטה והשיוך .משפחות רבות מחפשות את השייכות והבטחון שנותנת
הקהילה הקיבוצית ולהנות מיתרונותיה.
נעמה זמיר ,מנהלת משקי פיננסים מציינת כי למוצר הדגל שלנו של הלוואה לכל מטרה עד
 100,000ש"ח הוספנו מענה לצרכים הנוספים שמודגשים לאחרונה  -סיוע במימון לדמי קליטה
ושיוך בקיבוץ .מוצרים אלו מותאמים פרטנית לכל קיבוץ וצרכיו .בנינו תכניות מימון גם לקיבוץ וגם
לתושבים על מנת לסייע ולקדם את תהליכי הקליטה והשיוך.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לנעמה זמיר naama@mishkei.co.il
וכן לבקר באתר www.mishkeifinance.co.il

משקארד :התאמת השירותים והמוצרים לצרכן
כמועדון לקוחות הגדול ביותר בהתיישבות ,האסטרטגיה השיווקית שלנו בחודשים האחרונים
ממשיכה לתמוך במסרים הערכיים של משקארד  -החברים לפני הכול ,ואנחנו דואגים לערך
המוסף עבורם .כמועדון לקוחות פעיל עם כ 50,000 -חברים בחרנו ככל שניתן לענות על צרכי
הלקוחות שלנו באמצעים הבאים:
 .1שירות לקוחות מלא ומענה לתשובות והנפקות כרטיסי מועדון גם בתקופות סגר ופעילות נמוכה.
 .2התאמת המוצרים המשווקים באתר הסחר ,למשל ,מסכות  -עם תחילת הקורונה קיימנו מהלך
מכירה וחלוקה של מסכות במחירים מוזלים עד הבית ,מתוך ידיעה שקהל הלקוחות שלנו גר
באזורים מרוחקים .מוצרי ספורט וחשמל במחירים מוזלים ומשלוחים עד הבית .לימודי אונליין.
אלבומים דיגיטליים ומוצרים נלווים מחירים מוזלים .הנחות על שוברי מסעדות ומזון מהיר ואוכל
מוכן במשלוחים עד הבית (ג'פניקה  /אגאדיר  /פיצה האט ועוד) .שוברים מוזלים לרשתות אופנה
מובילות ולבית שנרכשו באתר המועדון בהצלחה  -קבוצת קסטרו ,דרים קארד ,ורדינון נעמן,
קבוצת גולף ועוד.
אמצעים נוספים שהפעלנו :מוצר חדש  -שובר  New Cardהמעניק  30%הנחה למימוש במגוון
מסעדות ומזון מהיר ,רשתות אופנה מובילות ואתר  ZIPYהמשמש פלטפורמה להזמנת מוצרים
מאתרים בינלאומיים מובילים ( amazon, eBay, aliexpressועוד).
הלוואות  -הטבה ייחודית לחברי משקארד בלקיחת הלוואה לכל מטרה מ"משקי פיננסים" .יצרנו
אינדקס עסקים עבור חברי המועדון שהינם בעלי עסקים ,עם קטגוריה פרסומית חדשה בה אנחנו
משווקים אותם ללא עלות .לכניסה לאתר משקארדwww.meshekard.co.il :

משקי ליסינג :מסלולים מותאמים לקיבוצים
ינג
משקי לי
ליינג שמבינ קיבוצימ ומושבימ

משקי ליסינג שבבעלות משותפת של משקי הקיבוצים וחברת ליסקאר מציעה לקיבוצניקים ליהנות
ממסלולי ליסינג מימוני ותפעולי לכל סוגי הרכבים כולל רכבים חשמליים .בנוסף ,מפעילה
משקי ליסינג מחלקה ייעודית המתמחה בליסינג לציוד כגון מחפרונים ,מעמיסים ,ציוד חקלאי,
ציוד לרשויות הכולל רכבי טיאוט ,רכבי גיזום ,פינוי אשפה וכד' .הלקוחות שלנו זוכים למענה כולל
בתחום הליסינג והמימון ( )one stop shopהכולל מערך טרייד אין ,מכירת רכב ,אביזרי נוחות
ופינוק לרכב ,אמצעי מיגון ,ביטוח ,ושירותי תדלוק .אנחנו מאמינים כי ההצלחה שלנו היא לאפשר
לכם ליהנות מעסקאות ליסינג אטרקטיביות וייחודיות לקיבוצים ,לתושבי הקיבוצים ולתעשייה
הקיבוצית.
מנהלי הלקוחות של משקי ליסינג לרשותך בכל שאלה בטלפון *6553

משק  -גל :היישומון "מקומי" מגיע אליכם משודרג
שדרוג היישומון (אפליקציה) "מקומי" הגיע לשלב הפיילוט ,בו הוא משוחרר לשימושכם בצורה
הדרגתית .זה החל בתחילת יולי עם  50משתמשים ,ועד סוף חודש אוגוסט תשוחרר הגרסה
החדשה המלאה לכל  100,000המשתמשים בקיבוצים .על הרחבת שימושי היישומון עמלים 25
עובדים מאז ראשית השנה ,במסגרת המיזם החדש שלנו :משק-גל ,שבבעלות משקי הקיבוצים
וחברת  anagalהגלילית .היישומון המקורי ,להעברת מידע ומסרים מיידיים בקהילה ,אומץ ביותר
מ 130-יישובים .מה יש בה ,בגרסה המשודרגת? דף תקציב דיגיטלי מפורט לחבר ולתושב ,פורטל
קהילתי לאנשי הקיבוץ ולחיצוניים ,כולל קליטה ,ענפי הקיבוץ והקהילה ,שעות פתיחה ,הזמנת
תורים ,רשימת ממלאי תפקידים וארכיון ,מערכת הזמנות מהכלבו ומחדר האוכל ,קלפי להצבעה
דיגיטלית ,שדרוג ההתמצאות ביישומון ,מציאת אנשי קשר ,שליחת הודעות ,תשלומים קהילתיים,
ושימוש בשירותי ומוצרי "קבוצת משקי הקיבוצים" ,ביניהם אפשרויות לרכישה במועדון הצרכנות
משקארד ,לקיחת הלוואה ממשקי פיננסים ,וביטוחים אלמנטריים למשקי בית מחברת ביטוח
חקלאי .בקיצור ,ארנק דיגיטלי בכף היד .בסוף אוגוסט כל האושר הזה יהיה אצלכם בנייד.
ניוזלטר של מקומי מצורף בנפרד למבזק ידיעות זה .קישור לאתר Mekome: https://mekome.net

נס"ר להתיישבות :מפגשים הדרכה אזוריים
יש מישהו שלא שמע על "זום" בחודשים האחרונים ולא נעזר בטכנולוגיה למפגש משני צדי מסך
המחשב עם בני משפחה רחוקים ,חברים קרובים או שותפים לעבודה? השימוש בטכנולוגיית
המצלמות ככלי לשיתוף והעברת מידע " -וובינר" ,היה הלהיט השימושי ביותר של סבב קורונה א',
ובמידה רבה גם בסבב השני .שיחה מצולמת בין אנשים היא רק אחד משירותי וובינר ,מסביר בעז
שני מנהל חברת נס"ר להתיישבות .בעז ועמיתו בנס"ר שלומי גרבר עוברים בקיבוצים ובמפגשים
אזוריים ומסבירים לאנשי המקצוע על ( )1שימוש במצלמות קהילתיות לשמירה על חצר הקיבוץ,
לגילוי פעילות חריגה ,לצפייה במוקדי סיכון ועוד )2( .מצלמות אבטחה  -כולל הרחבה למוקד
רואה אנושי ,בדגש על הסבר ודוגמאות לאנליטיקה של המצלמה והשימוש בה )3( .איסוף נתונים
בקיבוץ לצורך בקרה וחיוב :מים ,חשמל ועוד ,כולל דוחות יומיים ,חודשיים ומתפרצים )4( .שמירת
צנעת הפרט והגנת הפרטיות בכפוף לתקנות והרגולציה בשימוש ובאיסוף של נתונים אלו .אתם
מוזמנים להתייעץ איתם.
נס"ר להתיישבות נועדה לשרת קיבוצים בהדרכה ,פיקוח ,חתימת הסכמים ויעוץ .לאנשיה ניסיון רב
בהדרכה על השתלבות התשתיות בישוב עם הרחבה ,חתימת חוזים ,חידוש הסכמים ,סכסוך עם
נותן שרות או רכישת ציודים .בעז Nesser@mishkei.co.il 052-2954510

בית בקיבוץ 11 :פרויקטים נוספים
אגודת בית בקיבוץ המתמחה בייזום ,ניהול ופיקוח על הבנייה בקיבוצים מציגה "ספירת מלאי"
של עשייתה בשנים האחרונות ,בהן השלימה פרויקטים של ניהול בינוי בקיבוצים ,עבור משפחות
חדשות שנקלטו לחברות או משפחות שעברו לבתים חדשים בקיבוצם .הפרויקטים התבצעו בבית
רימון ( 7יחידות דיור) ,יחד ( 12יחידות דיור) ,כפר גליקסון ( 20יחידות דיור) ,להב ( 48יחידות דיור),
מנרה ( 11יחידות דיור) ,מסילות ( 15יחידות דיור) ,מפלסים ( 8יחידות דיור) ,נווה אור ( 6יחידות
דיור) ,נחשון ( 14יחידות דיור) ,ניר יצחק ( 9יחידות דיור) ,וצאלים ( 14יחידות דיור) .כעת בביצוע 11
פרויקטים נוספים של ניהול בנייה בקהילה ,ביניהם בקיבוצים עין השופט ( 42יחידות דיור) ,צרעה
( 37יחידות דיור) ,יד מרדכי ( 40יחידות דיור) ,מגן ( 18יחידות דיור) וכפר המכבי ( 20יחידות דיור).
גם בקבוצת קיבוצים זו הבתים הם לחברים חדשים או לחברים שעוברים לדיור קבע.

עד כאן הפעם.
אנחנו מאחלים לכל חברינו בריאות טובה וסוף שבוע נעים.
שלכם,
הנהלת קבוצת משקי הקיבוצים
www.mishkei.co.il

