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משולחנו של מרכז המשק
לקראת ראש השנה ולאחר כחודשיים עבודה ביד מרדכי ,כמה עדכונים על המתרחש במשק :
חשמל סולרי – אנחנו מקדמים שתי עסקאות שנחתמו בעבר  :ייצור חשמל סולרי על גגות הרפת
והלול ,בשיתוף עם קבוצת "להב -הרים ירוקים"  ,הסכם שקיבל כבר את כל האישורים מהרשויות
אך מחכה לאישור סופי של התעריף בו תרכוש המדינה את החשמל .להערכתנו יש סיכוי גבוה
שהמדינה תעצור את התהליך ולא תממש אותו  ,אך אנחנו משלימים את הנדרש על מנת שנהיה
מוכנים למקרה בו יתאפשר ייצור החשמל.
הסכם נוסף שאנחנו מקדמים לשלב של ביצוע הוא ייצור חשמל על גגות בתי מגורים  ,מתקנים
של  5..1קילוואט-שעה וגגות מבני ציבור אחרים כגון המוסך והממלכה ,מתקנים של  15קילוואט-
שעה .לחשמל המיוצר במתקנים אלה נקבע כבר מסלול ותעריף רכישה ,כל שנשאר הוא לקבל
היתרי בניה ולסכם ברמת הנהלה כלכלית את התנאים העסקיים מול היזם.
שירותי האבקה – המפעל נמצא בשלב מתקדם של ייצור המועילים לקראת עונת השיווק
המתחילה בימים אלה .לצורך הגדלת הייצור נעשתה הרחבה ושדרוג של מתקנים ששכרנו בנתיב
העשרה וכן בעמק היפה ביד מרדכי .כמו כן נעשתה עבודת התארגנות גדולה במפעל .השותפים
הבלגים מעורבים בתהליכי הייצור ותורמים מניסיונם .בתחום השיווק  -ישנה התקדמות גדולה
בכל הגזרות והחברה החלה ביצוא מועילים לחו"ל .במקביל אנו מתארגנים לשיפור מערכת
הגבייה בתחום הבומבוסים .נפגשתי בבלגיה עם נציג הבלגים ונראה כי יש הבנה בין הצדדים על
אופן העבודה ,ההנהלה הכלכלית אישרה מסגרת עבודה ותכנית ל 3-שנות עבודה ,תכנית
שמקובלת גם על הבלגים.
מט"ש – אנחנו מטפלים במי הביוב של הישובים (כרמיה ויד מרדכי) עד לרמה של הכלרה והבאת
המים לרמת הטיפול הנדרשת כמי השקייה .המהלך של השלמת הביצוע וקבלת המתקן ע"י כל
הגורמים כמתקן מתפקד עדיין לא הושלם ,אנחנו מקווים שתושג הסכמה בין כל הגורמים לרבות
המתכנן ומשרד הבריאות.
בפרדס נערכים לתחילת הקטיף של הזנים הבכירים לשוק המקומי ,הפרדס נראה טוב לקראת
העונה הקרובה ,נקווה שנמצא פתרון מספק לבעיית חוסר הידיים העובדות לקטיף .בינתיים
קיבלנו בסיפוק רב את החלטת ועדת הערר שהעבירה אלינו כ .55-אש"ח פיצויים בגין הנזק
שנגרם לפרדס במבצע עופרת יצוקה .זו ההזדמנות להודות ליעקב מורדיש ,צוות הפרדס ולכל מי
שסייע במאבק על הוכחת הנזק ובמאבק מול הגורמים שניסו למנוע מאתנו את הפיצוי.
מפגש הצומת – אנחנו מתקדמים במו"מ עם השותף המיועד עופר זרף ,במתווה שאישרה אסיפת
הקיבוץ.
לקראת העברת המכוורת למקומה החדש אנחנו מתכוונים לקיים דיון בהנהלה הכלכלית על ענף
המכוורת והתוכנית העסקית שלו ,כענף חשוב עם השלכות וקשר בין הענף לבין השותפות שלנו
עם שטראוס בשיווק הדבש.
בממלכת שטראוס – יד מרדכי מראים הסיכומים של ערב ראש השנה על שנת שיווק מצוינת,
ההצלחה בולטת במיוחד בהשוואה לשנת  2552שהייתה שנה לא טובה.
רפת יד חיל משוועת לעובדים לתורניות חליבה ,במיוחד בסופי שבוע ושבתות .השכר שמוצע הינו
גבוה יחסית ועובדים מנוסים יתקבלו בברכה .הרפת עומדת בתכנית השנתית ,התוצאות טובות,
השותפים נהנים מתזרים מסודר ,בוחנים תכניות להרחבת הרפת כדי לעמוד בתכניות ארוכות
הטווח.
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