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בעלי מקצוע|כתבות

קיבוץ נגב וערבה דרום שפלה מרכז ירושלים שרון חיפה קריות וצפוןאיזור

  

  

משב רוח
משפחתי

אמציה יגר והמאווררים.

"כולנו עושים הכל" צילום:

מהאלבום הפרטי

 

איטוםהובלות,לדוגמא:

חיפהתל אביב,לדוגמא:

 

בנו של גבי גזית
מעדיף לימודים

על גיוס

התיירת רצתה
להתחתן עם

ישראלי ונפלה
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עם כתב אישום
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משפחה "מאווררת" מהקיבוץ

כך נולד והתפתח מאוד מפעל המאווררים והמצננים של משפחת
יגר מקיבוץ אילון

ארנון לפיד 

29.09.13, 08:07פורסם: 

חפש את האישה - עם כל הכבוד לבעל - והרי לך סיפור הקמתה והתבססותה
של החברה המשפחתית "יגר - פתרונות לאוורור וצינון בע"מ": ב-2005,

כשקיבוץ אילון הופרט עד דק, החליטה סמדר יגר לפרוש לפנסיה מוקדמת
מניהול בית הספר "מנור כברי", ואתגרה את בעלה, אמציה, ואת בנם, אוהד:

"אם אתם מוכנים להרפתקה - להקים עסק משפחתי", אמרה להם, "אני
אתכם"!

 
עוד על יזמויות מקיבוצים:

יזמות של בן 10 - מוכר פלאפל לכל הקיבוץ

מזרע: הקיבוץ מעודד יזמויות ותומך בהן

עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ" 

 
והם הסכימו, בעיקר משום שעייפו משנים של עבודה דלת תמורה כשכירים

במפעלי מאווררים שונים. אמציה (66), יליד שמיר - שהיזמות, הוא אומר, היא
ירושה גנטית מהוריו, ומיומנות שרכש מה"מונופול" שהרבה לשחק בילדותו -

נכנס לתחום האוורור אחרי שמילא שורה של תפקידי ניהול בקיבוץ ומחוצה לו.
 

יחד עם הבן אוהד שהשתחרר מהצבא, עבדו כשכירים בתחום השיווק, בכמה
חברות מאווררים, "עד שנמאס לנו לחיות ממשכורת רעב, ועזבנו", אומר אמציה.

ואז, כשהאב ובנו שפופים מעט, והקיבוץ מופרט הרבה, זרקה להם סמדר את
הרעיון. "תחשוב: לא היה לנו כלום. לא הון התחלתי, ולא הון חוזר, לא ציוד, ולא

מקום להתבסס בו. הכל 'על הקרח'. הלוואה קטנה קיבלנו ממט"י (המרכז
לפיתוח יזמות), הקיבוץ פרגן ואפשר לנו לשפץ ולהשתמש במכבסה לאחסון

ציוד, ולאט-לאט התחלנו, וגדלנו".
 

גדלו יפה: ליין המוצרים שלהם, שמייצרות עבורם חברות שונות, כולל עשרות
סוגי מאווררים, מצננים, מפוחים (הנדרשים כיום בכל מרכז מסחרי ומפעל כתנאי

לקבלת רישיון עסק) ו"יונקים" לגגות ולחדרי שירותים, אם כאלה שבעצמם
איתרו את הצורך בהם, ואם כמענה להזמנות של לקוחות. ממחזור של 680

אלף ש"ח בשנה הראשונה, הגיעו ל-2.3 מיליון ש"ח, ושמם הטוב הולך לפניהם,
ושואב אליהם לקוחות - אנשים פרטיים, חברות, עסקים - מכל רחבי הארץ.

 
"אתה יודע בזכות מה? אחד: אנחנו תמיד משלמים לספקים בזמן, גם אם זה

אומר לקחת מהכיס שלנו. שתיים: אצלנו מילה זו מילה, זמן זה זמן, התחייבות זו

התחייבות. שלוש: אנחנו עובדים 24/7. אם צריך, עובדים גם בשישי, ואפילו
בשבת, ותמיד עונים לטלפון.

 
"אנחנו מגיעים עד לבית הלקוח, מחיר המוצר כולל את ההובלה. האחריות

והאמינות שלנו הן שם דבר בענף.
ועוד דבר: החברה, זה
רק אנחנו - אוהד, אני,

וסמדר בחצי משרה. זהו. כל היתר עובדים כפרילנסים, בהתאם לצורך, כולל
החתן שלנו, שהוא קבלן החשמל וההרכבות. רואה החשבון שלנו לא מבין איך

זה עובד, אבל עובדה. עובד".
 

בכל זאת, מי משלושתכם מנהל את החברה?
אמציה יגר: "אין דבר כזה. סמדר אחראית על המחשבים, הפרסום, החשבונות,

אבל כשצריך, היא גם מבריגה, חותכת רשתות, אורזת. שום עבודה לא זרה
לה. צריך לראות אילו שרירים היא פיתחה. אני מתמחה ספציפית באוורור,
ולאוהד יש כושר המצאה מפותח. אבל כולנו עושים הכל, תכנון וביצוע. אין

חשבונות, אין מאבקי אגו, הכסף מתחלק שווה בין כולם".
 

אתם מאלה שההפרטה בקיבוץ עשתה להם טוב.
"בהחלט. לא היינו מגיעים לזה, אילולא ההפרטה. הקיבוץ הישן לא עודד יזמות

חפשו כתבות
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"בהחלט. לא היינו מגיעים לזה, אילולא ההפרטה. הקיבוץ הישן לא עודד יזמות
של חברים. למעשה, כבר שקלנו לעזוב".

 
אתם מעשירי אילון?

"אני לא יודע מה זה עשיר. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו הרבה. קורעים את
התחת, אבל חיים טוב".

 

  שלחו כתבה  הדפסה  תגובה לכתבה
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