חדשות קבוצת משקי הקיבוצים
שלום רב,
קבוצת "משקי הקיבוצים" ,בבעלות  277קיבוצים ומושבים שיתופיים ,נוסדה בשנת  1996כאגודה שיתופית חקלאית
בע"מ ,ממשיכתן של ארגוני הקניות הוותיקים משקי התק"ם ומשקי הקיבוץ הארצי ,מתפקדת כתאגיד אחזקות ורכש,
מרכזת פעילות כלכלית בתחומי אנרגיה מתקדמת ,לוגיסטיקה ,סחר וצרכנות לפרט ,תיירות ונופש ,בניה ותשתיות,
מימון ואשראי צרכני ,מקרקעין וניהול תהליכי התחדשות ביישובים.
הסלוגן המוביל שלנו "קיבוץ היתרונות לגודל" ,מבטא את המניע הכלכלי והרעיוני להקמת הקבוצה  -ניצול הגודל
והעוצמה הפיננסית המשותפת של המגזר ,להשגת יתרון יחסי על מתחרים ,ייצור ערך עבור הקיבוצים ,וכפועל יוצא
 השגת התנאים המשופרים עבורכם ,הבעלים שלנו.השינויים במגזר הקיבוצי ,בתוכם מעבר רוב מוחלט של הקיבוצים לרווח מתמשך ,התמורות בדפוסי הצריכה  -מעבר
מתועלות ברמת הקהילה לתועלות ברמת הפרט ,והיווצרות מקורות כספיים חדשים ביישובים ,היוו זרז להתאמת
הפעילויות העסקיות ,המוצרים והשירותים שאנחנו מציעים לקיבוצים ולמושבים השיתופיים ולכם התושבים.
מבזקי הידיעות שנשלח אליכם מעת לעת יהיו קצרים ,רלוונטיים ,עם התמקדות בהטבות ,ביתרונות ובהזדמנויות
שאנחנו מציעים לכם תושבי הקיבוצים והמושבים השיתופיים  -הבעלים שלנו.
בואו נצא לדרך

משקארד :חלוקת  7.5מיליוני  ₪בין חברי מועדון הצרכנות
החל מתחילת פרסום חלוקת ההטבה הכספית ישירות למחזיקי כרטיס משקארד ,כ 2,000 -חברים
חדשים הצטרפו למועדון החברים והצרכנות משקארד ,והכל לתקופה בין החודשים אוגוסט -
אוקטובר  .2019המצטרפים החדשים למועדון כבר נכללים בין כ 50,000 -תושבי קיבוצים ומושבים
 מחזיקי כרטיס האשראי משקארד ,ביניהם מחולק בימים אלה סכום של  7.5מיליון  ₪מרווחיקבוצת משקי הקיבוצים.
ניר ברקאי מנכ"ל פעילות הסחר מציין כי עד כה מימשו את ההטבה המוצעת כ 7,000 -חברי
המועדון ,שנכנסו לממש את ההטבה באופן עצמאי באתר המועדון www.meshekard.co.il
ובחרו לקבל אחת מההטבות הבאות :זיכוי כספי של  ₪ 200ישירות לכרטיס ,בחירה בין  4שוברים
בשווי של  ₪ 250-400או בחירה בין  9מתנות בשווי של עד  ₪ 699אשר יגיעו באמצעות שליח עד
הבית (כל כרטיס משקארד אשר עומד בתנאי הסף זכאי להטבה אחת) .עוד ציין ניר ,כי "אנחנו
נמשיך ונפעל לתת למחזיקי הכרטיס שלנו את ההטבות הטובות ביותר הקיימות בתחום ,וננסה
להתאימן ככל הניתן להרגלי הצריכה של קהל לקוחותינו" .מצורף קובץ הנחיות לבחירת ההטבה
באתר  -לפתיחת הקובץ לחץ כאן
מועדון החברים משקארד מעניק למחזיקי כרטיס האשראי שלו סל רחב של הנחות בלעדיות
באלפי בתי עסק בכל רחבי הארץ .חברי המועדון נהנים ממגוון הטבות מסובסדות החוסכות כסף
רב במגוון תחומים :מזון ,דלק ,ביטוח ,פנאי ,תיירות ועוד.
הטבת החודש לקראת חנוכה ,מגוון הופעות חנוכה בכל הארץ החל מ !₪ 29 -פסטיגל ב₪ 49 -

שירות חדש לקיבוצניקים :הלוואה לכל מטרה*
מהחודש אנחנו מציעים לחברי קיבוצים מוצרי מימון עד  100,000ש"ח ,למכלול של שימושים
ייחודיים ,כגון עזרה במימון דמי ההיוון בעת שיוך הדיור ,תשלום דמי הקליטה ,תשלום להון אגודה
כאשר נדרשת 'השלמה פנסיונית' ,מימון חופשה או לימודים ,הפקת שמחה משפחתית או ביצוע
שיפוץ ואף לסגירת 'המינוס' .ההלוואות הינן ללא בטחונות ואינן פוגעות במסגרות האשראי בבנק.
נעמה זמיר ,מנכ"לית "משקי פיננסים" ,מסבירה כי הלוואה חוץ בנקאית לכל מטרה או למטרה
מוגדרת נעשית מתוך היכרות קרובה של אורח החיים הקיבוצי והיכרות עם רמת הסיכון האמיתית
והצרכים החדשים של חברי ותושבי הקיבוצים .זיהינו כשל שוק בדירוג האשראי של הצרכן הקיבוצי
שהוא בעל מאפיינים שונים מאלו של הצרכן העירוני .כשל זה עשוי ליצור מצב שבו חברי הקיבוצים
זוכים מהבנק לתנאים פחות נוחים ,בבואם לקחת הלוואה .אז את מדיניות הבנקים אנחנו לא יכולים
לשנות ,אבל יש לנו את ההון ,הרצון והמחויבות לעזור לקיבוצניקים במימוש התוכניות והצרכים,
בתנאים טובים יותר .תהליך קבלת ההלוואה הינו דיגיטלי ופשוט לתפעול ומבוצע בשיתוף פעולה
עם חברת בלנדר בע"מ ומשקי פיננסים מלווה כל פניה באופן אישי ,עם התאמת המוצר ללקוח
הקיבוצי .אנחנו יודעים לייצר פתרונות לא סטנדרטים לצרכי המימון של חברי הקיבוצים ,מתוך
היכרות עמוקה עם אורח החיים הקיבוצי ,מסבירה נעמה ,וזה יתרון גדול על פני גורמים מסחריים
אחרים במשק.
לכניסה לתהליך הדיגיטלי וקבלת הצעה להלוואה מותאמת אישית לחץ כאן
* ההלוואות ניתנות בשיתוף עם חברת בלנדר בע"מ .אין לראות בפרסום זה משום הצעה או הבטחה
למתן אשראי .האשראי יינתן בכפוף לשיקול דעת החברה ותנאיה .אי-עמידה בפירעון ההלוואה
עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בית בקיבוץ :חוזים חדשים ותנופה בקיבוץ צרעה
חברת "בית בקיבוץ" שבבעלות משקי הקיבוצים מתחילה בהקמת שכונה נוספת בקיבוץ צרעה.
לקראת השלמת השכונה הראשונה ,שתימסר בחודשים הקרובים ,נחתמו ,בשבוע שעבר ,הסכמים
לפיתוח תשתיות בשכונה החדשה .השכונה החדשה על שטח של  51מגרשים מיועדת לחברי קיבוץ
חדשים .ניב תורן ,מנכ"ל "בית בקיבוץ" ,מסביר כי אחריות "בית בקיבוץ" בפרויקט צרעה ,כמו גם
ב 30-קיבוצים נוספים ברחבי הארץ ,היא על תכנון השכונה מבחינה הנדסית ,פיקוח על עבודות
הקבלנים בשטח והתנהלות מול הדיירים.
"בית בקיבוץ" מתמחה בתכנון ,מימון וניהול בנייה של פרויקטים למגורים ,הנעשים בהתאמה לצרכי
הקיבוץ .לחברה זהות קיבוצית והיכרות מעמיקה עם תהליכים קיבוציים פנימיים ,התמחות במתן
פתרונות המותאמים לצמיחה הדמוגרפית ועוגנים המקנים לה איתנות ויכולות פיננסיות .לבית
בקיבוץ צוות של מנהלי פרויקטים ואנשי הנדסה מנוסים בתחום הבניה ומתמחים בתחום הקיבוצי.

שותפות עסקית חדשה להרחבת השירותים הדיגיטליים בקיבוץ
"קבוצת משקי הקיבוצים" מרחיבה את מעורבותה בתחום התקשורת והתשלומים הדיגיטליים
בקיבוצים.
במסגרת התאמת הפעילויות שלנו לצרכי התושב בקיבוץ ,הקמנו ביחד עם חברת התוכנה
 Anagalהגלילית את האגודה המשותפת "משק-גל" .המיזם המשותף ירכוש מחברת Anagal
את האפליקציה (יישומון) "מקומי" ,להעברת מסרים וניהול קהילות ,עימה עובדים יותר מ120-
קיבוצים .שדרוג האפליקציה הנעשה בימים אלה ,לאפשרויות ושימושים נוספים ,יהפכו את
מערכת 'מקומי' ל'ארנק אלקטרוני קיבוצי' ,עמו יוכל כל משתמש לבצע רכישות ,ולצרוך קשת רחבה
של שירותים בשטח הקיבוץ .השדרוג יאפשר להוסיף בני משפחה עם הרשאות חיוב מוגבלות
 לדוגמא הגבלת ילד לרכישה במרכולית רק פעמיים בשבוע סכום מוסכם בכל פעם ,הוספתחשבונות חובה וזכות לפעילויות קהילתיות ,חיבור למערכת הנה״ח של הקיבוץ ,הוספת עמדות
חיוב מבוססות סמארטפון (מכבסה ,גני ילדים ,חינוך בלתי-פורמאלי ,עמדות מזון באירועי קהילה,
מתפרה ,מספרה ,מחסן בגדים ,חוגים ,פאב צעירים ,ענפים מתואגדים עצמאית ,או עסקים עצמאיים
של חברים ותושבים) ,חיבור למערכות מניית מים וחשמל .היישומון יאפשר לקבל ולשלוח הודעות
מבוססות מיקום לפי הגדרה ,הצבעה בקלפי ,פרטי קשר של ממלאי תפקידים ,ארכיון קהילתי עם
תמונות ,סרטים ,פרוטוקולים ומסמכים ,ניהול תורים ותורנויות ,וגישה לשירותים בעלי ערך מוסף
לצריכה היומיומית של חברי ותושבי הקיבוץ  -משקארד ,ביטוח ,אשראי צרכני וליסינג.
בקרוב נעדכן אתכם על לוחות הזמנים של הביצוע והתחלת השימוש בשירותים.

עד כאן הפעם.
במבזק החודש הבא  -ידיעות נוספות מחברות נוספות בבעלותנו.
שלכם,
קבוצת משקי הקיבוצים
www.mishkei.co.il

