משולחנו של מרכז המשק
שלום לחברי יד מרדכי,
הסתיימה לה תקופת החגים ,ובסוף השבוע קיבלנו את החורף בכל עוצמתו :כ 100 -מ"מ שירדו
ביומיים.
בימים אלו אנו עמלים על הכנת תוכנית העבודה לשנת  .2009עד אמצע החודש נסיים את סבב
הפגישות עם מנהלי התאגידים והענפים היצרניים .התוכנית לוקחת בחשבון את המיתון המתקרב
שכנראה ישפיע גם עלינו.
א .דיווח מישיבות הנהלה כלכלית:
בהנהלה כלכלית שהתקיימה ביום  , 04.09.08נידונו הנושאים הבאים:
 .1הוצגו הדוחות הכספיים לחצי השנה הראשונה לשנת  ,2009דווח על אי עמידה ביעדי
התוכנית במטע ובפרדס ,בעיקר בגלל הקרה שתקפה את הגידול בחורף האחרון ,ובפרדס
מסיבות חקלאיות כמו סירוגיות בזן האור .בשרותי האבקה דחינו בשלב זה את ההשקעות
בהדברה הביולוגית וזאת עד סיום המו"מ להכנסת שותף .שאר התאגידים עמדו ביעדי
התוכנית .נציין את המכוורת החקלאית שהגיעה לתוצאות חקלאיות טובות מאוד על אף
שנה קשה בענף.
 .2הוקם דירקטוריון לשרותי האבקה .החברה עומדת לקראת אתגרים גדולים וחשובים.
חברי ההנהלה שנבחרו :דודי דורון ,מאירי פרל ,חגי מן ,אמיר דבורה ,דודי ענבר ,שי ציון
ושמעון כורם.
 .3מאחר ומטע הפקאן כ 50 -דו' אינו מטופל בשנים האחרונות ,ואין אלטרנטיבות למעט
עקירת המטע וניצול השטח לגד"ש ,החליטה ההנהלה לקבל את ההמלצה ובאחריות שי
ציון תתבצע העקירה ובחודש הקרוב יזרע השטח) .לדיון הוזמן קרלו(.
בהנהלה כלכלית שהתקיימה ביום  , 2.10.08נידונו הנושאים הבאים:
 .1כהמשך לשיחה בהנהלה כלכלית בנוגע להמשך פעילותו של קפלן דיווח אופיר לבנה על
השיחות של ההנהלה עם קפלן ועל ההחלטה על הפסקת עבודתו של קפלן כיו"ר ביד
מרדכי .בהתאם לדיון המשותף עם המזכירות מיום  18.9.08יבחר צוות משותף להנהלות
אשר באחריותו להכין דיון בנושא הצורך והכדאיות ביו"ר כלכלי.
 .2כהמשך להחלטת הנהלה מתחילת השנה אישרה ההנהלה הכלכלית משיכת רווחים
והנחתה את מנהל הכספים למשוך מהגד"ש  400אש"ח ,משרותי האבקה  250אש"ח,
מהמכוורת החקלאית  100אש"ח ,ומהמוסך  100אש"ח .סה"כ משיכות  850אש"ח לטובת
שימושים שוטפים והחזר הלוואות.
ב .מט"ש )מיתקן לטיהור מי שפכים(
אני שמח להיות זה שמבשר על תחילת העבודות להקמת המאגר לאחר שבעבודה החל חגי מן
שהעביר את השרביט לאורי קופרמן שהעביר את הטיפול אלי .בתחילת שבוע שעבר החלו
העבודות על המאגר וכולי תקווה שבשבוע הקרוב נסיים את ההסכמים להקמת המט"ש.
אני חייב לציין שלא כל הדברים עדיין מסוכמים אך היציאה לדרך מדרבנת גם את השותפים שלנו
למט"ש :קיבוץ כרמיה ,ואת השלטונות ,מנהלת הביוב והמועצה .לו"ז לסיום הפרויקט כארבעה
חודשים במידה ולא יהיו הפרעות מרובות של גשם.
ג .שיוך נכסים
רצף הפגישות נעצר בגלל החגים אך עם סיומם אנו נכנסים להילוך גבוה.
חברי הצוות :דודי דורון ,אופיר ליבנה ,יריב קלרמן ,מרים דרור ,שמעון כורם ,ישראל מידן ,אילון
פרידמן ,יונתן מן ועמי וולקוביץ .הצוות מלווה ע"י עו"ד מיכל ינאי אשר תחזור מחופשת לידה
לקראת סוף השנה.
בפגישה הראשונה של הצוות עלו הדילמות על סוג המודל .מודל סטטי – מקבע את שיעור
הבעלות של החברים .חלוקת הנכסים על פי מפתח שיוך מקובע .מודל דינמי – הזכויות צוברות
לפי מפתח ותק בדומה לזכות לדמי עזיבה אך עם תקרת וותק מסוימת – למשל  45שנה .במודל
דינמי ה %היחסי של החבר כל הזמן משתנה .וכמובן ניתן לשלב בין השיטות.

בדיון עלתה הדילמה הערכית והעניינית :האם להתחשב בצעירים ולתת להם מוטיבציה לשדרוג
הנכסים על ידי חלוקת מניות צוברת כלשהי? בנושא זה הנימוקים רבים לכאן ולכאן וכך גם
האלטרנטיבות לפתרון הדילמה .הדיון בנושא יימשך בפגישות הצוות הבאות.
בנוסף לנושא זה החל הצוות לעסוק בקשר שבין חברות בקיבוץ לבין חברות בתאגיד האחזקות,
ובנושא פדיון ,סחרות והורשה של אחזקות.
ד .סקר שדרוג תשתיות מים וחשמל
הסתיים הסקר בנושא שדרוג תשתיות המים והחשמל )דודי חשמל( .הסקר בוצע על ידי חברת
'מירם' המתמחה בנושא תשתיות בקיבוצים .השבוע נערך דיון ראשוני עם נציגי החברה הסוקרת
יחד עם אנשי המקצוע של יד מרדכי מתחום המים והחשמל .במהלך החודש הקרוב יוצגו חלופות
כלכליות לביצוע התשתיות כולן )הפרדות צנרת מים ושעוני מים לכל בתי אב ,והתקנת דודי
חשמל לכל בית( .ההצעות ידונו בהנהלה הכלכלית ובמזכירות ויובאו לאישור החברים בשיחה
ובקלפי.
שבת שלום ,דודי דורון

