2..2.21.2
לחברים שלום,
גיליון מספר  7של "מה חדש במשקי הדרום" יוצא אחרי שבמהלך חודש נובמבר
עברנו כולם ,עת התנהל לו מבצע "עמוד ענן" ,תקופה לא קלה.
יש לציין לשבח את כל ישובי עוטף עזה והישובים שנמצאים בקו ה  04ק"מ אשר
גילו פעם נוספת בגרות ,אחריות וכושר עמידה גבוה ובכך אפשרו לצבא ולממשלה
לנהל את המבצע בשקט יחסי.
סיימנו את המבצע הזה ללא נפגעים בנפש אך עם לא מעט פגיעות ברכוש ואובדן
הכנסות עקב שיבושים כבדים בעבודה בחקלאות ובמפעלים.
נותר לקוות ולהאמין שהארץ תשקוט  04שנה......

הסכם החלב
בגיליון הקודם מסרתי דו"ח מפורט על הסכם בענף החלב ,הסכם שעבר החלטת
ממשלה והחלטה על אימוצו הייתה אמורה להתקבל במועצת החלב ובהתאחדות
מגדלי בקר (הגוף המייצג את הרפתנים).
אז מה קרה בינתיים:
מועצת החלב – אישרה את ההסכם כלשונו.
התאחדות מגדלי בקר – התאחדות מגדלי בקר אישרה את ההסכם ושילבה בהחלטתה
אימוץ של מכתב אותו הוציא מאיר צור מנכ"ל תנועת המושבים בו נכתב בין השאר כי
תוספת המכסות בשנים הקרובות תופנה כולה לטובת המגזר המושבי
(הרפת המשפחתית) וזאת עד להגעה של כל רפת משפחתית שהחליטה להישאר בענף
למכסה של  744אלף ליטר.
חשוב להדגיש כי אימוץ מכתב מאיר צור ע"י ההתאחדות הינו מהלך הצהרתי בלבד
שכן הענף פועל תחת חוק החלב שעבר רק בשנה שעברה והסמכות נתונה אצל הממונה
על המכסות – שרת החקלאות.
הארגונים האזוריים – הארגונים האזוריים המייצגים את כל המגזר השיתופי הוציאו
מכתב להתאחדות מגדלי בקר ולכל הנוגעים בדבר (לרבות שרת החקלאות) לפיו הם
מתנגדים לכל פגיעה במכסת החלב של המגזר השיתופי.

ביטוח חקלאי
בשבוע שעבר ביטוח חקלאי הפיצו בקרב הישובים החברים בביטוח חקלאי את החלטת
רשות המיסים בעניין השינוי במבנה הארגוני (פיצול) של ביטוח חקלאי כפי שאושר
באסיפת חברים שהתקיימה בחודש נובמבר.
ע"פ החלטת רשות המיסים נדרשת חתימה (אישור) של כל אחד מהמחזיקים בביטוח
חקלאי.
מאחר והנושא חשוב ואנחנו פועלים בציר זמן מוגבל אני מבקש שתיתנו דעתכם למכתב זה
תחתמו עליו בהקדם ותעבירו את המסמך החתום לביטוח חקלאי.
במקביל ,מזכירות הארגון (רחל ורותי) יעמדו עמכם בקשר בכדי לוודא שהנושא מטופל
כראוי.

התארגנות משותפת של אגודות מים באזור
במרחב משקי הדרום יש לא מעט אגודות מים (מעל  )04אשר לאורך שנים יזמו והקימו
פרויקטים לתפארת .בזכות אגודות מים אלה רוב החקלאות באזור מושתתת על מים
מושבים במחירים יחסית נוחים.
בשנים האחרונות התקיימו דיונים בקרב מנהלי אגודות המים בעניין שיתופי פעולה
אפשריים בין האגודות.
מרחב הדיונים היה בין להישאר במצב בו כל אגודה פועלת באופן עצמאי לגמרי לבין
יצירת אגודת מים מרכזית שתהווה מעין רשות מים אזורית.
במפגש האחרון של מנהלי אגודות המים סוכם ללכת ,בשלב זה ,על דרך ביניים .הרעיון
הוא להקים התארגנות מים אזורית שתטפל בבעיות ובאתגרים שהם משותפים לכל
אגודות המים וזאת מבלי לפגוע בעצמאות של כל אגודה.
את פורום מנהלי אגודות המים ירכז אורי לוי  -מנכ"ל מגדלי דרום יהודה.

קרן להב
קרן להב היא קרן חדשה שמטרתה להתמקד במתן פתרונות מימון באמצעות העמדת
הלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך לתאגידים וחברות מידל מרקט במגזר הקיבוצי.
המשקיעים בקרן (שגייסה כ  044מיליון  )₪הם הארגונים האזוריים ,משקי הקיבוצים,
קרן קמ"ע ומשקיעים פרטיים (גופים מוסדיים).
את הקרן ינהלו גיורא עופר (מנכ"ל בנק דיסקונט לשעבר) ויעל גיט (יוצאת בנה"פ).
לאחרונה חתמו כל הצדדים המשקיעים בקרן על מסמכי ההצטרפות וע"פ התכנית הקרן
תחל בפעילותה בראשית שנת .3402

מפעל דשן
לפני מספר שנים בחנו אפשרות הקמת מפעל דשן שיספק את צרכי הדשן (לפחות חלק
מהם) של החקלאים במרחב של משקי הדרום ומשקי הנגב.
הבדיקות הכלכליות הראו שהמרווחים של חברות הדשן הפעילות בשוק הם גדולים
והקמת מפעל דשן תגרום לירידה משמעותית במחירי הדשנים.
התנאי שהצבנו היה הגעה להתחייבות רכישה של מסה קריטית שתצדיק הקמת מפעל.
פנינו למשקים ,הצגנו את התחשיבים הכלכליים וביקשנו מהם להתחייב על רכישה של
כמחצית מכמות הדשן שהם צורכים .מאחר ולא הצלחנו לגייס את הכמות המינימאלית
הנדרשת נכנסו תכניות ההקמה למגירה .כעת הנושא מתעורר שוב ואנחנו חוזרים ומבצעים
בדיקות כלכליות .משקי הדרום הודיעה לשותפים הפוטנציאלים למיזם שכניסתנו תהיה
רק אם תהיה התחייבות של משקים לרכוש דשן ממפעל שהוא בעצם שלהם וכי לא נהיה
שותפים להקמת מפעל שייתפס ע"י המשקים כעוד ספק.
במהלך התקופה הקרובה תבוצע פניה מסודרת למשקים ובהתאם לתשובות המשקים
נחליט איך להתקדם.

דוחות כספיים ל  9חודשים
בישיבת מועצת המנהלים האחרונה הוצגו הדוחות הכספיים של הארגון (אחזקות משקי
הדרום ומשקי הדרום אשראי ורכש).
בסך הכל ניתן ללמוד מהדוחות שההכנסות גבוהות מהתכנית וההוצאות נמוכות מהתכנית
כך שהבצועים הם טובים יותר מהתכנית.

התחייבויות משה"י למשקי הדרום
ע"פ ההסכם בין הארגונים ,משקי הרי יהודה הייתה אמורה לפרוע את הלוואת ההפרש
ואת הלוואת ההון עד סוף שנת .3403
אני שמח לדווח שמשקי הרי יהודה עמדו באופן מלא בכל ההתחייבויות שלהם בהתאם
להסכמים .הלוואת ההפרש נפרעה כולה והלוואת הון הוסבה למשקים.

