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לחברים שלום,
גיליון זה ,מספר  71בסדרה ,הינו הגיליון הראשון לשנת תשע"ד.
תקופת החגים ,הארוכה משהו ,הסתיימה וכבר לא ניתן לומר "אחרי החגים" שכן אחרי
החגים כבר כאן חי ותוסס.
למרות שבחודש האחרון ,שוב – בשל חגי תשרי ,לא הייתה פעילות מרובה ,הצטברו מספר
נושאים שחשוב לדווח עליהם והרי הם לפניכם :

המפעלים האזוריים
אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופת עיבוד התוצרת החקלאית בשלושת המפעלים
האזוריים שבמתחם משקי הדרום (המכון לפיצוח שקדים ,בית הבד והמנפטה).שלושת
המפעלים עובדים במקביל בשיא תפוקה 42 ,שעות ביממה ושישה ימים בשבוע.
מצב זה מייצר מורכבת לוגיסטית ותפעולית המצריכה מאמצים ניכרים מצד כל העוסקים
במלאכה החל מהחקלאים ועד אחרון העובדים.
ע" פ תכנית העבודה שלושת המפעלים יעבדו במקביל במשך כחודשיים ואחה"כ כמעט עד
לסוף העונה יעבדו שני מפעלים במקביל.
עבודת שלושת המפעלים במקביל יוצרת לחץ גדול מאוד על שטחי שירות ותפעול ושוב,
ע"פ תכנית עבודה והערכות מקדימה נאחסן את הכותנה הגלמית בשטח תפעולי ששכרנו
לטווח ארוך בקיבוץ רבדים.
מספר מילים על כל מפעל:

המכון לפיצוח שקדים


העונה נעבד כמות גדולה מתכנית העבודה המקורית ובסה"כ קרוב ל 0,555
טון שקד.



איכות הפיצוח ברמה גבוהה ומשביעת רצון.



המפעל צפוי לעבוד עד מחצית חודש נובמבר ואולי מעט אחרי.הקמנו אוהל
(בעלות כוללת של כ  255אלש"ח) אשר משמש לאחסנת שקדים (כ 7,455
טון) ובהמשך ישמש אחסון כריכות כותנה.



ערמות השקדים בחצר מתרוקנות אט אט ומפנות מקום לכותנה.



כל ערמות השקדים מכוסות ביריעות ניילון כהגנה מפני הגשם.

בית הבד


בית הבד החל את פעילותו מוקדם מהתכנית (בערך בחודש ימים) .



השנה מפעילים שלושה קוים ,כאשר קו אחד מופעל לצורך מיצוי חוזר
כחלק מהטיפול בגפת.



אנחנו מקווים ששיטת הטיפול בגפת תוכיח את עצמה ובכך תשפר את
פעילות בית הבד הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אקולוגית.

מנפטה


עונת הניפוט החל והמנפטה עובדת גם היא בתפוקה מלאה.



איכות הכותנה טובה בדרך כלל והמיונים טובים מאוד.



בשל ביקושים בשווקים לכותנה מזן פימה עשינו מאמצים גדולים לנפט כל
כמות אפשרית (בדרך כלל סדר הקטיף הוא אקלה ,אקלפי ורק אחה"כ
פימה) .כל כמות פימה שהצלחנו לנפט נמכרה באופן מידי.

גדיד התמרים
עונת הגדיד בבקעה נמצאת בעיצומה והדיווחים עד כה הם על יבולים סבירים ואיכויות
טובות.
יש לקוות שענף זה שהוא ענף מרכזי בקרב ישובי הבקעה ונמצא בתנופת הרחבה וצמיחה
מתמידים ימשיך ויעמוד בציפיות הרב שנתיות.

הדרי ניצנים
בית האריזה בניצנים נכנס חזק לעונת האריזה ומבצע את פעולות האריזה השוטפות לצד
התקדמות בהרחבת בית האריזה.

חלב  -עדכון מחיר המטרה
מחיר המטרה עודכן ועומד על  ₪ 4.47לליטר.
לפי נוסחת עדכון המחירים במנגנון הקיים המחיר היה צריך להתעדכן ב  1.7אגורות.
מהמחיר המקורי קוזזו  7.1אג' (בהתאם להסכם לוקר) ולכן המחיר עודכן ב  0.5אג' בלבד.

קרן טנא 3
הארגון השקיע בקרנות טנא (הראשונה והשנייה) וכעת נבחנת ההשקעה בקרן טנא . 7
ההכרות של הארגון עם מנהלי הקרן הינה ארוכת שנים וטובה והבצועים של הקרנות עד כה הנם
בצועים טובים.
לאור בקשת משקים לאפשר להם להצטרף להשקעות הארגון בפרויקטים שונים שלחתי מכתב
לכל מרכזי המשק ובו אני מזמין את המשקים המעוניינים בכך להצטרף להשקעת הארגון בקרן.
במכתבי אל מרכזי המשקים יש פירוט לגבי סכום המינימום להצטרפות ואופן ההצטרפות.
משקים המעוניינים להצטרף להשקעת הארגון מוזמנים לפנות אלי בהקדם.

תב"ע חדשה
סוף סוף הושלמו כל הדרישות המקדימות של הועדה המחוזית טרם הפקדת התב"ע.
השל מנו את הכנת המסמכים הנדרשים להפקדה לרבות חתימת כל הגורמים הנדרשים לחתום
על התכנית ובהם מנהל מקרקעי ישראל ובראשית השבוע התכנית תופקד.

מירוץ תנ"ך תש"ח
בסוף השבוע האחרון השתתפה קבוצת רצים מקרב מגדלי דרום יהודה במירוץ תנ"ך תש"ח
אשר מאורגן ע"י מועצה אזורית מטה יהודה .הרצים סיימו מירוץ שליחים למרחק של  475ק"מ
ב  47שעות ריצה רצופות.
את קבוצת מגדלי דרום יהודה ארגן אורי לוי ,מנכ"ל מגד"י.
ברכות וכל הכבוד לרצים !
עד כאן להפעם!

