משולחנו של מרכז המשק
שלום לחברי יד מרדכי,
המצב הביטחוני ופעולת צה"ל קצת השכיחה מאיתנו את המיתון הקשה בו אנו נמצאים ,כולי
תקווה שהמבצע הצבאי יחזיר את השקט והביטחון לתקופה שקטה ונינוחה עם דרום אדום מצבעי
הכלניות .שולח מכאן החלמה מהירה לפצועים והשתתפות בצער למשפחות הנופלים .ובמעבר חד
אעבור לדיווח השוטף:
שנת  2009תתאפיין כשנה קשה ביותר למשק הישראלי :זהו משבר פיננסי אדיר ממדים המתפתח
והופך למשבר כלכלי ריאלי גלובאלי ,בעצמה שלא נחוותה כבר עשרות רבות של שנים .שנת 2009
תהיה שנת מיתון של ממש עם עלייה משמעותית בשיעור האבטלה ,בקשיים כלכליים של משקי
הבית ובגידול בהיקפי פשיטות הרגל של חברות .אנו נערכים לתוכנית  2009שתיקח בחשבון זהירות
מרבית והתאמה בין ההוצאות להכנסות.
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תשתיות מים ,דוודים וחשמל
לצורך הערכת העלויות להשקעות בתשתיות נעזרנו בחברה חיצונית שבדקה את התשתיות השונות
וקיבלנו הערכה כספית לביצוע.
החלטת הקיבוץ עם שינוי אורחות החיים והבנה שחימום המים ע"י דוד קיטור ישן הינו בזבזני
הוחלט לרשת את בתי החברים בדודי שמש מגובים חשמל ,בחלוקת עלויות דוד ע"ח הקיבוץ וקולטי
שמש ע"ח החבר.
יצאנו לדרך עם התקנת הדודים בשכונת הפסל .עם תחילת העבודה התברר שנכון יהיה להכין את
התשתית להתקנת מניית מים בכל בית אב שמתקינים בו דוד ,וכך עשינו .במקביל החלו הדיונים
בקהילה על חיוב החברים גם במים ,מה שהביא אותנו להכין הצעה כוללת לכל התשתיות
הרלוונטיות להיום :התאמת צנרת המים לקריאת מונה ,שדרוג שעוני החשמל ,דוודים ושדרוג
מערכת החשמל על מנת לתפעל את הדוודים בצורה אמינה וטובה.
הוצגו להנהלה הכלכלית שתי חלופות ,האחת ביצוע מימון וניהול ע"י חברה קבלנית ,והשנייה
בביצוע ומימון עצמי.
חלופה א' :עלויות ההשקעה הכוללת מנית מים ,דודי חשמל ,שידרוג מניית החשמל ושידרוג מערכת
החשמל מגיעה לכ 3 -מיליון  . ₪מימון העסקה ע"י חברה חיצונית אשר מבצעת את העבודות
השונות בהחזר של  10שנים ובאותה תקופה אחראית גם לאחזקה.
חלופה ב' -ביצוע עצמי ,התקדמות הפרויקט לפי היכולות של המשק .שלב א' דודי שמש והשלבים
הבאים לפי היכולות.
בדיון בהנהלה כלכלית הוחלט שצוות היישום יגבש הצעה הכוללת מחירים סופיים לצרכנים ,לאחר
מכן יחזור הדיון להנהלה הכלכלית ולמזכירות.

.2

מט"ש )מיתקן לטיהור מי שפכים(

הפרויקט מתקדם במהירות ונכון לימים אלו בריכות השיקוע נכנסו לעבודה ,המאגר בשלבי בנייה
אחרונים ,צינור הסניקה מקיבוץ כרמיה מגיע כבר לקראת חציית כביש  , 4והעבודות על מפעל
ההשבה יחלו בימים הקרובים .הלו"ז לסיום העבודות :אפריל השנה.

.3

אינפורמציה שוטפת על תאגידי המשק :מתחילת הלחימה הוכרז האזור כמל"ח )משק לשעת חירום(
ופעלנו לפי הנחיות פיקוד העורף שהתבררו כהנחיות מצילות חיים .הקשר עם פיקוד העורף היה
יום יומי וההנחיות ניתנו בשוטף .

במוסך -במהלך חודש דצמבר ירידה בכניסות הרכבים למוסך שהחלו כנראה בגלל המיתון ונמשכו בגלל
הלחימה .במהלך החודש צומצמה משרת יועץ שירות ודובי וערן ממלאים את מקומו ,עם תחילת הלחימה
התבקשו העובדים לצאת לחופשה מאולצת  .בשבוע האחרון חזרנו לשגרת עבודה.
בשרותי האבקה -בתקופת הלחימה העבודה נמשכה כרגיל ,העובדים הגיעו לעבודה כסידרם ,כולל השירות
של אנשי המכירות בגזרות השונות .בימים אלא אנו שוקדים על הכנת תוכנית העבודה לשנת , 2009
התוכנית כוללת המשך הפיתוח בתחום ההדברה הביולוגית במטרה להיכנס לשוק החקלאות כבר בעונה
הקרובה עם סל מוצרים מתאים .המיתון הפוקד את ענף החקלאות מצריך גם אותנו להתכונן כיאות ולכן
סומנו אבני דרך לקבלת החלטות בהתאם למצב ולהתקדמות התוכנית .בימים הקרובים תדון ההנהלה
הכלכלית לפרטי התוכנית.

במכוורת החקלאית -המצב הביטחוני הצריך זהירות לדבוראים בשטח ,ראינו זאת בשידור חי בכתבת
הטלוויזיה בערוץ  .2השנה שהסתיימה הייתה שנה חקלאית טובה מאוד ,מגובה בתוצאות חקלאיות
וכספיות טובות מאוד על אף שרוב הדבוראים בארץ לא הגיעו ליבולי דבש טובים .התוצאות הטובות
אליהן הגיע הצוות אינן מובנות מאליו !..הצוות המגובש ,בניצוחו של איתן ,משקיע שעות בעבודה קשה
ומקצועית ומביא את היכולות לידי מיצוי.
בפרדס  -נמצאים בעיצומו של הקטיף ,המצב הביטחוני והוראות פיקוד העורף לא לצאת לעבודה גרמו
לפיגור בקטיף ,מתחילת שבוע שעבר ניתן האישור לצאת לעבודה והתאילנדים הסתערו על הפרי .בנוסף
למצב הביטחוני ,המיתון בעולם נותן את אותותיו :רוסיה שקלטה בשנה שעברה חלק גדול מפרי ההדר
במחירי שיא ,הורידה השנה את כמויות היצוא ואת המחיר עד כדי חוסר כדאיות במכירה .הלימון שנפגע
מהקרה בתחילת השנה התאושש ביבול גבוה אך ברובו שווק לתעשייה ,המחיר נמוך בהרבה מהשוק.
בימים אלו קוטפים את הזן 'מירב' המשווק בחלקו המתאים ליצוא והשאר לשוק המקומי .בימים הקרובים
יחלו בקטיף הזן 'אור'.
במטע -לאחר פגיעה קשה מהקרה בחורף שעבר ,חלה התאוששות באבוקדו ובשבוע שעבר נקטף כל הפרי
המתאים במחירים סבירים.
בגד"ש -לאחר שניגמר המבצע הצבאי זה הזמן להתפלל לגשם ,כל אחד לאלוהים שלו ...מיעוט המשקעים
נותן את אותותיו בשדות הפלחה שנזרעו ולצערנו הגידולים מעוקבים וצמאים .הגידולים מזריעות הסתיו,
תפו"א והגזר ליצוא ,יאספו בשבועות הקרובים .עד היום זרענו חיטה  2,000דו' באזור הבית ואלג'יה ועוד
כ 2,300 -דו' בחלקות הנגב .בנוסף נזרעו כ 1,600 -דו' קטניות לשחת )אפונה ותלתן( בנגב .לאחר פסק זמן
של מספר שנים חוזר גידול האפונה לתעשייה לשדותינו וכ 240-דו' נזרעו .בימים אלה מסיימים את זריעת
שטחי החומוס כ 670-דו' ואת שטחי תפו"א לתקופת האביב בהיקף של  600דונם.
בלול -מחודש יוני  ,2008עם סיום הקמת הלולים החדשים גדל שטח המידגר  .הצוות המונה את אלי שושן
ועובד תאילנדי מטפלים בששה מדגרים בשנה המניבים יבול של כ 2,400 -טון.
ברפת -שנת  2008הסתיימה לפי תוכנית העבודה .לאחר תקופה ארוכה בה מחירי המזון לרפת היו גבוהים
מאוד ,שונתה המגמה והמחירים צנחו בכ 50% -ולכן צפויה ירידה במחירי המטרה של החלב.
בשנת  2009לא תינתן האפשרות לחרוג ממכסת החלב המתוכננת ,לפיכך נצמצם את העדר במידה
המתאימה.

שבת שלום ,דודי דורון

