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משולחנו של מרכז משק
הימים המתארכים ,החופש הגדול והחום המהביל – כל סימני הקיץ כבר כאן ,ואנו נכנסים
אל חודשי העונה החמה והיבשה .חודש יוני האחרון הביא עימו במפתיע גשמי ברכה ,לא אופייניים,
ששמחו את כולנו ,אולם גם כמות המשקעים של החורף האחרון לא הביאה לירידה בתעריפי המים לצרכן
הפרטי .מבחינת החקלאים ,משקעי העונה הגשומה הביאו לשינוי ההחלטה על קיצוץ מכסות המים ,אולם
ברור לכל מי שעוסק בתחום כי החלטה זו באה מאוחר מדי ,לאחר שכבר נעשו תכניות הזריעה והשתילה
לעונות הבאות וחבל.

מהנעשה בגד"ש
חיטה – שנה נוספת של בצורת קשה באזור הנגב ,נקצרו יבולים של  20ק"ג לדונם ,לעומת אזור הבית בו
נקצרו בממוצע של כ 470 -ק"ג לדונם ,יבול טוב מאוד בהתייחס לכמויות הגשם שירדו .מחיר החיטה סביר
על אף שחיקה בשער הדולר ,התוצאה הסופית תהיה מעל התחזית.
תפ"א – סה"כ גידלנו  670דונם ,היבולים היו מעל הממוצע ,בשלב זה של השיווק המחירים בשוק המקומי
נמוכים ,בעיקר בגלל עודפים כתוצאה מעצירת היצוא בעיקר לרוסיה .אומנם רוב ההסכמים שלנו מול
הלקוחות הם במחירים מוסכמים ,אך כאשר יש בעיה בענף ,היא עלולה להתגלגל גם לפתחינו.
כותנה – זקני הכפר זוכרים את הקפיצות להידוק הזהב הלבן ,ואכן חוזרים לראות יותר ויותר כותנה
בארץ .מחירים שעלו בעולם הביאו לחזרה מסוימת בגידול כותנה גם בארץ ,בעיקר בהשקיה במים
מושבים .השנה חזרנו לגדל  450דונם כותנה ,מהם  210דונם המושקים מהמט"ש )מתקן טיהור שפכים( של
הקיבוץ ,והשאר גדלים באלג'יה עם מיי מיש"א )אגודת המים של משתמשי קולחי אשקלון(.
גזר – אחרי שתי עונות מאכזבות ,השנה היבול סביר וכנראה ישאיר רווח מסוים ,מדובר בגידול יחסית
חדש בסל הגידולים של הגד"ש.
חמניות – נראה פוטנציאל יבול טוב ,גידול יציב ,הקציר במהלך חודש ספטמבר ,היקף המזרע כ 800 -דונם.
פטרוזיליה ושמיר – גידולים חדשים השנה ,מגדלים אותם לתעשייה ל"תבליני הנגב" ,מפעל תבלינים
במתחם המפעלים באבשלום ,סה"כ כ 100 -דונם .לאחר ניתוח התוצאות הכלכליות של הגידולים יוחלט
אם לגדלם גם בשנה הבאה.
אבוקדו -בימים אלו מסיימים את קטיף הזן ריד .שנת  2010הייתה שנה רווחית ,הצוות עסוק בגיזום,
ריסוסים ושאר טיפולי מטע ,ובהכנות לקראת העונה הקרובה והקטיף באוקטובר.
בפרדס
הענף מתכונן לקראת עונת הקטיף המתקרבת ,בנוסף עוסק הצוות בבדיקות חקלאיות וכלכליות להגדלת
הפרדס בשטחי אלג'יה ,כהמשך להחלטת ההנהלה הכלכלית.
שטחי אלג'יה מושקים ממי מיש"א )אגודת המים של משתמשי קולחי אשקלון( .איכות המים מאושרת על
ידי משרד הבריאות לגידולי גרעינים כמו :חיטה ,חמניות וגידולי מספוא לרפת ,ובנוסף לגידולי פרדסים
ומטעים .מחיר המים נמוך יותר ממחיר שפד"ן ומכסת המים מובטחת .התרומה לקו"ב מים שניתן לקבל
בגידול פרדס גבוהה יותר מהתרומה לגידולי השדה .גודל השטח בשלב הראשון יהיה עד  400דונם ,נבצע
התאמות בתחומים נוספים על מנת לבצע את הפרויקט.
ברפת
סערת הקוטג' עדיין לא נרגעה והצהרות הפוליטיקאים יכולות לסכן את הענף היציב ביותר לחקלאים.
הורדת המיסוי ליבוא מוצרי חלב תסכן את הענף ,מחירי מטרה ירדו וכך גם רווחיות הענף .הנתונים
מצביעים באופן חד משמעי על כך שאין קשר בין התמורה לחלב המשווק ע"י הרפתות למחלבות לבין
העלייה הפראית במחירי מוצרי החלב לצרכן .בשנים  2009-10התמורה ליצרנים ממכירת חלב גולמי ירדה
ב 20%-ומוצרי החלב לצרכן התייקרו ב.20%-
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הקריאה לראש הממשלה ולפקידי האוצר  -ללמוד באופן יסודי את שוק החלב ,לפני הסקת מסקנות אשר
יהרסו את הענף המאורגן ביותר בארץ.
במוסך
בחציון הראשון נרשמה האטה מסוימת אך עדיין ,לאחר צמיחה יפה בשנים האחרונות ,ממשיך המוסך
להיות תאגיד יציב.
במכוורת החקלאית
עקב תנאי מזג אוויר וסיבות נוספות במהלך  2010ובתחילת  ,2011נכנסה המכוורת לעונת האביב עם
מספר נמוך יותר של כוורות מהרגיל.
רדיית האביב הסתיימה בסוף חודש מאי .יש פערים ביבולים בין אזורי מרעה שונים אבל בסך הכל היבול
הוא למעלה מבינוני .המכוורת נמצאת בתחילת הרדייה הקיצית ועדיין מוקדם להעריך יבולים .כרגע
נמצאים במהלך העברת חלק מהכוורות לשדות כותנה להמשך אגירה.
מהלך משמעותי שבוצע השנה הוא נדידה גדולה של כוורות לרמת-הגולן בהיקפים שלא בוצעו בעבר.
בשרותי האבקה
ענף שרותי האבקה מתקדם לפי תוכנית העבודה של שנה זו ,כאשר על פי החלטה של ההנהלה הכלכלית,
במהלך אוקטובר  2011יתקיים דיון מעמיק ופתוח בכיווני ההתפתחות של הענף.
מתחם הצומת
אנו נמצאים בהליך מתקדם של מו"מ עם יזם לפיתוח השטח הנוסף בצומת ,גודל השטח לפיתוח בשלב א'
כ 40 -דונם ,מתוכם ניתן לבנות כ 15,000 -מר' ,חלק מהבנייה יופנה לתיירות וחלק אחר יופנה למסחר.
מתווה העסקה הוצג ואושר בהנהלה הכלכלית .עם ההתקדמות בדיונים נביא את ההסכם והמתווה
לאישור בשיחת הקיבוץ.
כללי
ביום שלישי האחרון סקרנו בהנהלה הכלכלית ובשיחת הקיבוץ את המאזנים לשנת  2010ביחד עם רו"ח
של הקיבוץ .זה הזמן להודות לצוות הנה"ח ,לאירה יאורי ומוטי ברנדס אשר עמדו בכבוד ביעדים שהציבו,
על אף החלפת משרד רו"ח של הקיבוץ ,יישר כח .המאזנים טובים מהתחזית ומראים מגמה חיובית של
המשק והקיבוץ ,הון עצמי משתפר ,על אף השקעות גבוהות במיוחד השנה ,חוב שאינו צומח ,יחסים
פיננסיים משופרים ומגמה כללית חיובית .יחד עם זאת ,על מנת להמשיך את הצמיחה במשק ובקהילה
עלינו להפנות משאבים כספיים להמשך פיתוח ענפים בהם התמקצענו ,כמובן באחריות ולפי התוכנית
האסטרטגית הפיננסית אותה אישרנו השנה ,על מנת שהמשק יעמוד במטלות שהקיבוץ הטיל עליו ,כגון
פנסיה ופרויקטים של הקהילה.
נושאים נוספים בטיפול :מערכות סולאריות על גגות הרפת ,הלול ,המוסך ובית אריזה  -התוכניות נמצאות
ברשות החשמל מעל חצי שנה ,ובגלל עומס הפניות לרשות עדיין לא קיבלנו את ההיתר .בנוסף הגשנו
בקשה לרשות החשמל לקבל אישור להיות מחלק חשמל ,גם בקשה זו מתגלגלת במסדרונות הבירוקרטיה.
מינהל מקרקעי ישראל
מתקיימת פעילות אינטנסיבית מול מינהל מקרקעי ישראל על מנת להשיג חתימה משותפת על חוזי
החכירה הנדרשים לקיבוץ לטובת פרויקטים של המשק ושל הצמיחה הדמוגרפית של הקיבוץ .יש לציין את
וולולה שור ,מזכיר התנועה הקיבוצית ,שמסייע לנו מול מסדרונות הבירוקרטיה על מנת לצמצם את
הקשיים המוערמים עלינו מצד המינהל.
שבת שלום ,דודי דורון
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