דף מזכירות 4921
41-6-9141
קיבוץ יד מרדכי
משולחנו של מנהל העסקים
לחברים שלום,
מידי פעם ,כמקובל ,אני מבקש לעדכן על הנעשה במשק:

פעילות הגד"ש והפרדס
בתחילת אפריל התקבלה בהנהלה כלכלית ההחלטה לאחד את פעילות כל ענפי הצומח :פרדס ,גד"ש
ומטע .מנהל הענף המאוחד יהיה שי ציון .יעקב מורדיש ימשיך בעבודתו בפרדס בכפיפות למנהל הענף.
החלטה זו מיושמת בפועל כבר מחודש אפריל .ננקטו פעולות של איחוד וריכוז סמכויות בידי מנהל
הגד"ש ,הענף המשותף מנוהל ומתנהל תוך שיתוף פעולה וברוח טובה .נקווה לשיפור ברווחיות ולהצלחה
חקלאית לאורך זמן .לכל העוסקים במלאכה שלוחה ברכתנו.

רפת
במסגרת תוכנית עשור (יצור של עד  01מיליון ליטר) אנו פועלים להרחבת הרפת מזרחה ע"י הוספת
סככת חולבות .הצפיפות ברפת גבוהה ובניית הסככה הינה מהלך הכרחי כחלק מהתפתחות הרפת.
לאחרונה השלמנו בניית בורות תחמיץ חדשים שמחליפים את אלו הישנים וישמשו גם את הסככה
החדשה .התוצאות המקצועיות של הרפת בשנת  3102היו טובות מאוד .הרווחיות של הענף יודעת עליות
וירידות  -בשנה שעברה חווינו עליה ,השנה בינתיים המגמה התהפכה בעקבות התייקרות המזון לפרות,
אך אנו בענף הזה להרבה שנים ומאמינים בו.

חשמל סולרי
לאחר שאישרה ההנהלה הכלכלית ביצוע שני פרויקטים סולאריים  -מונה נטו לצריכה ביתית ומתקנים של
 01קילוואט בתעריף ידוע ( 02אגורות לקילוואט) ,אנחנו מטפלים בהשלמת כל האישורים הנדרשים
לבניה ,מיד לאחר מכן נצא למכרז וביצוע .הגגות שיבוצעו הם :בית סיעודי ,בית האריזה ,שטראוס
והלולים הדרומיים ביותר.

המכוורת החקלאית
המכוורת מסיימת עונת דבש אביב טובה ,הענף כולו באווירת אי ודאות הנובעת מהסדרים רגולטורים
חדשים שאמורים להיקבע בענף .אנו שותפים למאבקים המקצועיים ולמגעים עם הממסד ,נקווה שמשרד
החקלאות ,בסוף ,לא יילחם בנו והענף יתחזק.

שירותי האבקה
הענף מתנהל במסגרת תכנית עבודה רב שנתית ,ובהצלחה .הענף סיים את שנת  3102בהתאם לתוכנית
והראה תוצאות טובות מאוד בכל הקשור לתפעול ,שיווק ומכירה .היצוא הוכפל בעונת החורף השנה
(ביחס לתכנית) והיקף המכירות השנתי נראה בר השגה .רכשנו פעילות של עמית/מתחרה בערבה (יונתן
כנעני) בתח ום הבומבוסים .יונתן הפך לעובד מרכזי אצלנו ,ו"זכינו" בתחנת עבודה משלנו בערבה .אנחנו
מאמינים שהגדלת המכירות ושיפור הרווחיות יהיו גבוהים מעלות הרכישה כולה ,תרומתו המקצועית של
יונתן גם היא חשובה לנו.

נזקי שיטפונות נחל שקמה
קיבלנו הסכמה של החטיבה להתיישבות וקק"ל לטפל בנזקים שנגרמו לפני חצי שנה ,על חשבונם .אנו
מאמינים כי הטיפול יתבצע במהרה בימינו.

עסקת הצומת
אנו ממשיכים בישום ההסכם שנחתם עם היזם עופר זרף .הפעילות מתמקדת בשלב זה בטיפול בתנאים
המתלים (תנאי לכניסתו של ההסכם לתוקף) –אישור העסקה מול מנהל מקרקעי ישראל ורשויות המס.

כללי
לפני כשבועיים התקיימה ישיבת סיכום לשנת  3102בה הוצגו התוצאות הכלכליות של המשק .בימים אלו
אנו מסיימים את הכנת המאזן המאוחד (של כל היחידיות הכלכליות כולל המשק ,הקהילה והעסקים
המשותפים) .המאזן יובא בתיאום עם המזכירות בתחילת חודש יולי לשיחת הקיבוץ ואישור החברים
בקלפי.
בברכה,
עמוס צוק

