לחברים שלום,

אסיפה שנתית
האסיפה השנתית של הארגון שהתקיימה בקיבוץ גזר ביום שני ה  7250/5702/תיזכר כאסיפה
חגיגית ,מכובדת ומרשימה בעוצמתה.
תמיד אנחנו מדגישים עד כמה אסיפת המשקים חשובה לנו ואנחנו משקיעים מאמצים רבים
לקיים אותה בצורה מקצועית ומכובדת ,ולכן גאווה גדולה הייתה להיווכח שיש נוכחות מלאה
של כל  /5המשקים החברים בארגון.
באסיפה קיבלנו לחברות במשקי הדרום אשראי ורכש שלושה ישובים חדשים :

מעון ,כרמל ובית יתיר.
שלושת הישובים פעילים בארגון כבר קרוב ל  20שנים ולכן קבלתם לחברות הייתה טבעית
ומתבקשת .במהלך שנים אלה חלק נכבד מהפעילות החקלאית הענפה של שלושת הישובים
בוצע ומבוצע דרך הארגון אם בתחום הרכש ,הגביה ,שימוש במוצרי האשראי השונים של
הארגון ועוד.
כחלק מההכרות של כלל החברים במשקי הדרום את הישובים ותחומי עיסוקם הכנו סרטון
המציג בצורה מצוינת את הישובים ,מיקומם ,מצבם הדמוגרפי ,הפעילות המשקית הענפה
שלהם בדגש על ענפי החקלאות ועוד.
את הסרטון ניתן לראות בקישור הבא :
http://www.youtube.com/watch?v=ICcCwoCU0T8
תהליך ההצבעה לקבלתם לחברות של שלושת הישובים היה מרשים עת כל החברים באגודה
הצביעו בעד ללא מתנגדים או נמנעים.
הצבעה מרשימה זו מחזקת את התחושה שצירופם של שלושת הישובים ל"משפחת משקי
הדרום" הינו מהלך נכון וחשוב לארגון ולחברים המצטרפים.
כעת הארגון מונה  /2חברים ואנחנו מתחייבים ,כפי שהתחייבנו בעבר ,לעשות כל שיידרש
למען ובשביל כלל החברים בארגון.

באסיפה הצגנו גם סרטון תדמית של סיבי הדרום אותו אפשר לראות בקישור הבא :
http://www.youtube.com/watch?v=DViRge7BaMQ
הסרטון מציג את שלושת מפעלי עיבוד התוצרת החקלאית :מנפטה ,בית בד ומכון
לפיצוח שקדים.
סרטון התדמית היווה הכנה לדו"ח על פעילות סיבי הדרום וההתייחסות שלנו אל סיבי הדרום
כזרוע המפעלים האזוריים של הארגון.
ניתן לומר שאכן מפעלים אלה מהווים מקור של גאווה לארגון וחבריו.
באסיפה נמסרו דוחות ממנהלי התחומים (מנכ"ל ,אשראי ,רכש ,ואחזקות) ,הוצגו הדוחות
הכספיים של הארגון ,אושרה ההמלצה על חלוקת רווחים ונבחרו החברים המכהנים במוסדות
הארגון השונים (מועצת המנהלים ,הנהלת האשראי ,ועדת ביקורת וועדת מינויים).
זו הזדמנות להודות לאלי דאובה מעין צורים שסיים כהונה בת  6שנים כחבר מועצת המנהלים.
במהלך תקופה זו בצענו מספר מהלכים מורכבים שהשפיעו רבות על דמותו של הארגון ואלי היה
שותף פעיל למהלכים חשובים אלה.
הרצאת האורח באסיפה הייתה של ח"כ זבולון כלפה שמשמש בתפקיד יו"ר הלובי החקלאי.
באסיפה הייתה לנו ההזדמנות להכיר את ח"כ כלפה ולשמוע ממנו על האתגרים העומדים בפני
הלובי החקלאי.
זו הזדמנות נאותה לאחל לח"כ כלפה בהצלחה בתפקידו כח"כ בכלל וכיו"ר הלובי החקלאי בפרט.
אני מוצא לנכון להודות מקרב לב לצוות העובדים והמנהלים בקיבוץ גזר ובראשם דבי ולימור
שעמלו רבות והכינו את מקום ההתכנסות בצורה נהדרת.

קרן הפנסיה עתודות
 /5מתוך כלל המשקים החברים במשקי הדרום מנהלים את כספי הפנסיה שלהם ב"עתודות".
בכוונתנו לקיים בתקופה הקרובה מפגש עם שלום בן עיון מנכ"ל עתודות .במפגש יציג שלום את
השינויים המתוכננים בעתודות.
המפגש חשוב ואני ממליץ לכל הנוגעים בדבר להשתתף בכנס אשר על מועדו נודיע בנפרד.

התאחדות מגדלי בקר
יעקב בכר מקיבוץ מענית שמכהן בשנים האחרונות כמזכיר התאחדות מגדלי בקר הודיע על רצונו
לסיים את תפקידו.
הנהלת ההתאחדות בחרה צוות איתור שפרסם מכרז לקראת בחירת מזכיר חדש להתאחדות.
אנחנו מלווים מקרוב את המהלך ומצפים לבחירת מזכיר התאחדות שיידע להתמודד עם האתגרים
המורכבים בפניהם ניצבת ההתאחדות.

הזרע ( )9191בע"מ
מטה חברת הזרע עובר מחוות שלם לבניין המשרדים במשקי הדרום.
אנחנו מאחלים ל"דיירים החדשים" קליטה מהירה ושכנות נעימה עם מטה משקי הדרום.

"קרן דואליס"
קרן דואליס היא קרן ששמה לה כמטרה לקדם "עסק חברתי".
הרעיון הוא לאגם תרומות ובעזרתם לפתח עסקים שבמהותם הם עסקים שנועדו לסייע מבחינה
חברתית לקהילות שונות ובהם נערים ונערות שנפלטו ממערכות החינוך.
המוטו המרכזי הוא שדולר אחד של תרומה הוא חד פעמי בעוד דולר שמושקע בעסק חברתי הוא
אינסופי.
יש מספר דוגמאות לעסקים חברתיים מצליחים ובאזור שלנו אפשר לציין את "מאפיית ילדודס".
חברים שיש להם רעיונות בתחום זה ,או לחילופין הינם פעילים בתחום מוזמנים לפנות לח"מ ויחד
נראה באיזה אופן אנחנו יכולים ליצור קשר בין היזם החברתי ונציגי קרן דואליס ואיך הארגון עצמו
יכול להשתלב בפעילות חשובה זו.
עד כאן להפעם!

