קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1376
24.6.2016

דיון והחלטות :פרוטוקול ההנהלה הכלכלית מתאריך 15.6.2016
נכחו בישיבה :שי ציון ,עמיר לוז ,צבי מירב ,צביה סגל ,גדי רינת ,עמוס צוק ,שמעון כורם ,דרורי
קפלון ,שאולי סנקר ,ומרקי לוי.
סדר יום:
 .1ענף הצומח.
 .2הצעה לקדם פרויקט סולארי ברפת יד-חיל.
א .ענף הצומח – הוצגה תוכנית אסטרטגית של הענף ע"י שי ציון .מצגת על כך נמסרה לחברים
לקראת הישיבה .כמה נקודות לציון ,מעבר להצגה הרחבה שנעשתה ע"י שי:











מצבת עובדים –  17עובדים קבועים – הנהלה  ,3גד"ש  ,10פרדס  3ומטעים  .1חברים ובנים
מהווים  .65%הגיל ממוצע  .50ממוצע וותק בענף  23שנים.
בעיות איתן מתמודד הענף:
 .1קודם כל יש לציין ששנת  2015הייתה קשה ומקווים שיהיה שיפור ב .2016 -הסיבות
קשורות למצב החקלאות בארץ ,בעיקר עלייה במחיר התשומות וירידה במחיר התוצרת
החקלאית.
 .2מחיר המים השפירים יעלו שוב בשנה זו והם עומדים  ₪ 2.5לקוב .יש בעייה של ניצול
מים זולים ,כגון מי מיש"א ,שפדן ומת"ש .לענף הצומח ביד מרדכי קיימים  5סוגי מים:
מים שפירים ,שפדן ,מיש"א ,באר בית ומת"ש.
 .3שטחי הענף מפוזרים ב 3 -אזורים ,שניים מתוכם רחוקים מהבית (אלג'יה ובית קמה).
 .4צוות וותיק עם מחסור לדור המשך.
 .5חוסר יעילות בעבודה ,בעונות מתות.
חוזקות הענף:
 .1צוות עובדים מקצועי בכל התחומים.
 .2עצמאות ענפית.
 .3צוות ומיכון היכולים לטפל בשטחים יותר גדולים.
צוין המעבר של הפרדס לענף הצומח .צוות הפרדס עם ידע מקצועי רב וניסיון מוכח .ויש
להביא זאת לידי ביטוי גם בתוצאות הכלכליות.
בתוכניות העתידיות הקשורות ,בין היתר ,למעבר שטחים מקרקע זמנית למשבצת
הקבועה ,יש רצון להרחיב שטחי מטעים בהתאם למגבלות המים.
תכנון שישפר את ניצול מים זולים.
בענף קיימת מדיניות של טיפול והעצמת דור המשך.
בשנת  ,2016לעומת  ,2015מקווים לתוצאות טובות יותר ,בתפ"א וחיטה.

ב .אישור לקדם פרויקט סולארי ברפת יד -חיל:
מרכז המשק הציע לאשר הקמת מיזם סולארי על גגות הרפת ,באחריות וניהול רפת יד חיל .המתווה
הכלכלי יהיה של מערכת עצמאית בבעלות הרפת ,הרישום הפורמלי יהיה של מתקן בבעלות ועל
שטח של יד מרדכי .חברי ההנהלה ביקשו לצרף לפרויקט כל גג או שטח נוסף בתחומי הקיבוץ ,וכן
ביקשו שכל הוצאה מעבר ל ₪ 50,000-תובא לאישור נוסף בהנהלה .סוכם :מאשרים לרפת יד חיל
כניסה לפרויקט סולארי ,מנסים להרחיבו לגגות נוספים (לול ,מכוורת חדשה) ,מביאים לאישור לפני
חתימה על הסכם עם קבלן ביצוע.
רשם :מרקי (יו"ר).

