משולחנו של מרכז המשק
חצי שנה ראשונה של  2009מאחורינו ,אכן הערכות הכלכלנים מתממשות בחלקן ) יתכן שכולם
קבלו תשדורות משרי אריסון( ,הכלכלה העולמית עדיין במשבר והמשק הישראלי גם הוא במיתון
עמוק .בנק ישראל מגיב והממשלה מגיבה בהצהרות וללא ביצוע.
השפעות המיתון על המשק :מספר העסקים הנסגרים הולך וגדל ,צניחה של כ 9% -בשכר הממוצע
במשק מסביר את הירידה בכוח הקניה ,הענפים המרכזיים שנפגעים מהמשבר :ענף הפיננסים,
ההיי טק ,התיירות והנדל"ן )הבנייה(  .קיימת מגמת עלייה של חברות בסיכון ,מה שמסביר את
העלייה בעסקים המפגרים בתשלומים.
אצלנו במשק נסיים את החצי הראשון של השנה ע"פ התחזית אף על פי שבחלק מהתאגידים
עדיין מוקדם לדעת בגלל אופי הפעילות  .מורגש קושי בגבייה .
הדוחות הכספיים )מאזנים( של הקיבוץ ותאגידיו לשנת , 2008יוצגו בהנהלה הכלכלית בתאריך
 15.07.09בבומבוסים בשעה  , 18.30חברים המעוניינים להשתתף מוזמנים .לאחר אישור הדוחות
בהנהלה כלכלית יובאו לאישור סופי בשיחת הקיבוץ.
לבעלי חוש הריח אשר התלוננו על הריחות הלא נעימים שעלו מבריכות החמצון אני תקווה
שהריחות מאחורינו .אנו עומדים לקראת סיום פרויקט המט"ש )מתקן טיהור שפכים( ,המאגר
נאטם בפוליאתילן למנוע חלחול למי התהום ,עבודות הבטון במתקן הטיהור לקראת סיום וקו
הסניקה מכרמיה לקראת אישורים אחרונים לחציית הכביש )מס'  .(4צפי לסיום העבודות :סוף
יולי  .09הסכם המסדיר את מערכות היחסים בינינו לבין כרמיה עדיין לא נחתם ,אך גם את
המשוכה הזו נעבור.ההסכם יאושר סופית בהנהלה הכלכלית.
משקל "גשר" חדש הותקן )בפינה בדרום המערבית של הרפת( .המשקל מומן ע"י חברת קורניש,
השותפים שלנו בלולים ,שהחליטו למקם את המשקל למעקב מדויק יותר ,כחלק מפרויקט ארצי
שלהם למיקום משקלים בכל השותפויות שלהם  .לבקשתנו ,נענתה חברת קורניש למקם את
המשקל מחוץ ללולים ,וזאת בכדי לתת לשאר הענפים שלנו להנות ממשקל חדש ומדוייק.
פיצויים בגין עופרת יצוקה  -הנושא מרוכז אצל מאירי פרל .הגשנו תביעות מכל ענפי המשק
והקהילה .מס הכנסה/רכוש קבע קריטריונים לפיצויים לכל סוג של ענף" .מסלול ירוק" :מס
הכנסה/רכוש לא מבצע בדיקת נזק ומשלם פיצוי לפי הקריטריונים .את מרבית התביעות הגשנו
במסלול הירוק למעט הפרדס והמטע ,בגין נזקים בהם החלטנו להיכנס ל"-מסלול אדום" )המצריך
בדיקה של מס הכנסה( כיוון שהתביעה שהוכנה ע"י שמאי בזמן המלחמה גבוהה משמעותית
מהפיצוי במסלול הירוק.
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