0353/5/32/

מה חדש במשקי הדרום
לחברים שלום,

האסיפה השנתית
ביום שני ,1250/521 ,קיימנו את האסיפה השנתית בקיבוץ גת שחוגג  00שנה לעליה
לקרקע .באסיפה השתתפו נציגים של  /0ישובים מתוך  /5ישובים חברים בארגון ,אורחים
ועובדי הארגון .בסה"כ למעלה מ  200משתתפים.
אנחנו ,בהנהלת הארגון ,רואים באסיפה השנתית אירוע חשוב ואנחנו משתדלים להיערך
לקראתו בהתאם תוך ציפייה להשתתפות של כל הישובים החברים בארגון.
בהתלבטות לגבי תכני האסיפה ומשכה הגענו למסקנה ,שאותה אנחנו מיישמים מזה שנים,
שמעבר למפגש החברתי החשוב לכשעצמו ומעבר להצגה ואישור הדוחות הכספיים של
האגודה ,חובה עלינו לתת לחברים הבעלים דו"ח מפורט ושקוף על פעילות הארגון בכל
המגזרים כולם .אני מקווה שהמשתתפים באסיפה שותפים ומסכימים גם הם לגישה זו
והם אינם רואים בכך עומס ייתר של מידע.
זו הזדמנות נוספת להעביר תודות לקיבוץ גת על אירוח למופת של האסיפה השנתית.

כנס בעניין החלטת ממ"י )979( 5511
ביום שני ,1250/521 ,התקיים באולם הכנסים במשקי הדרום כנס תנועתי ראשון מתוך
סידרת כנסים מתוכננת בעניין שיוך דירות .האם לקדם שיוך דירות קנייני בהתאם
להחלטות המנהל הקיימות בעניין זה ( )22// , 0/2או להתמקד בשיוך חוזי.
בכנס ,בו השתתפו למעלה מ  200משתתפים ,שמענו את ולוולה שור (מזכיר התק"צ) ,את
עו"ד מיכי דרורי ואת עו"ד רון רוגין.
מטרת הכנס הייתה להעביר מסר חד משמעי לפיו בתנאים הנוכחיים ולפחות בעת הזאת
ועד שנצליח להגיע למתווה נכון ומתאים יותר לתנועה הקיבוצית ,נכון יהיה להתמקד
בשיוך חוזי ולא לקדם שיוך קנייני.
בד בבד אני מוצא לנכון לעדכן את שאמרתי כבר באסיפה השנתית ,שהארגונים האזוריים
מממנים את שכר הטרחה של עו"ד רון רוגין שמכין עבורנו חוות דעת משפטיות ,מייצג את
האינטרסים של הקיבוצים מול ממ"י ,מטפל בעתירות לבתי המשפט ועוד.
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הדרי ניצנים
להלן המבנה המשפטי של הדרי ניצנים ותאגידי הבת

הדרי ניצנים ,תאגיד בבעלות קיבוץ ניצנים ( )00%ואחזקות משקי הדרום ( )00%ואשר
פועל בתחום ההדרים (עיבוד ,אריזה ושיווק) נמצא בימים אלה בתנופת נטיעות מרשימה.
בקיבוץ פלמחים ( שותפות בין הקיבוץ להדרי ניצנים) נוטעים מאות דונמים שהם שלב
ראשון מתוך תכנית נטיעות רחבת היקף.
בקיבוץ חצור (שותפות בין הקיבוץ להדרי ניצנים) נוטעים השנה כ  2/0דונם שהם שלב ב'
בתכנית נטיעות רחבה.
נטיעות נוספות מבוצעות בקיבוץ ניצנים ובשותפות של הדרי ניצנים עם גורם פרטי.
בטווח של השנתיים הקרובות היקף הנטיעות יעמוד על למעלה מ  0,/00דונם.
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קציר החיטה
אנחנו נמצאים בעיצומה של עונת קציר החיטה .אחרי שנים של יבולים נמוכים הצפי הוא
לרמת יבולים גבוהה הן אצלנו באזור והן ברמה המצרפית בכל הארץ .צפי היבול הארצי
הוא כ  220אלף טון (גבוה מכמות החיטה המתוכננת למלאי החירום הארצי שעומד על 26/
אלף טון ואשר עליו יש למגדלים הגנת מחיר) .באזור שלנו היבולים יפים ואיכות החיטה
טובה.
השנה שינו (משרד החקלאות) את מנגנון קביעת מחיר החיטה שב עיקרון מבוסס על ממוצע
מחיר החיטה בבורסת קנזס בתוספת מחיר הובלה.
המחיר הזמני שנקבע הוא בסד"ג של  006דולר לטון והמחיר הסופי יקבע לקראת סוף יוני.
בשלב זה המגדלים מקבלים מקדמה של  1/0דולר והיתרה תועבר לאחר קביעת המחיר
הסופי והטיפול בעודפי החיטה ,בקנסות ,בפרסים ועוד.

מזרע הכותנה
מזרע הכותנה עומד השנה על כ  25אלף דונם .זו השנה השנייה שהיקפי המזרע בארץ הם
מעל  20אלף דונם ,זאת אחרי שנים רבות בהם דשדשנו סביב ה  50אלף דונם ואף פחות.
הקפיצה בהיקפי המזרע נבעה מעליה משמעותית במחיר הכותנה ואכן בעונה האחרונה
המשקים ש גידלו כותנה קיבלו תמורה גבוהה כמעט בכל פרמטר (תרומה לדונם ותרומה
למ"ק מים) .לצד המחירים הגבוהים נהננו מיבולים טובים ומאיכות כותנה גבוהה.
השנה מחירי הכותנה נמוכים יותר ולמרות הכל היקף המזרע נשמר ברמה של השנה
שעברה.
ע"פ מפת המזרע ,המנפטה שלנו תטפל בכ  50אלף דונם ואנחנו נערכים לכך בהתאם.
עד כאן להפעם !
בברכה,
מורדי ונטורה
מנכ"ל
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