3....11.3
לחברים שלום,

מצ"ב לעיונכם גיליון "מה חדש במשקי הדרום" לחודש .013110/
במפגשים שאני מקיים עם מרכזי ענפים וחברי הנהלות במשקים עולה שרבים מהם
יודעים מעט מאד על פעילות הארגון ועל ממשקי עבודה אפשריים בין הארגון ,על
שלוחותיו הרבות ,לבין הישוב בכלל או ענף ספציפי בפרט.
אני חוזר ,מבקש וממליץ להעביר את הדוחות התקופתיים שאני מוציא לכל חברי
ההנהלות ומרכזי הענפים.
ככל שהנכם מעדיפים להעביר לנו רשימת תפוצה ,נדאג אנחנו להפצת הדו"ח.
מיותר לציין עד כמה הידוק ממשקי העבודה בין הארגון לחבריו חשוב לכולם.
ביקור שר החקלאות
ביום שלישי  2112212/מתוכנן ביקור של שר החקלאות ,מנכ"ל המשרד ומנהלי
המחוזות הרלוונטים במשקי הדרום.
ע"פ התכנית נחלק את הביקור לשלושה חלקים:
א .הצגת הארגון ופעילותו.
ב .סיור במפעלים החקלאיים.
ג .מפגש עם נציגי המשקים.
כהערכות לביקור ביקשנו מכם להעביר שאילתות ונושאים לדיון עם השר.
לשמחתי התגובה הייתה חיובית וריכזנו שורה ארוכה של נושאים לדיון וטיפול מול
משרד החקלאות.
המפגש עם נציגי המשקים מתוכנן לשעה  21.21והוא יימשך עד השעה 21.11
הזמנה מסודרת תצא בימים הקרובים.

קרן טנא 3
בגיליון הקודם דיווחנו על כך שהארגון בוחן אפשרות השקעה בקרן טנא  /וכי יצא
מכתב למשקים בו אנחנו מזמינים משקים להצטרף להשקעה בקרן באמצעות
הארגון.
כעת אני שמח לדווח שמועצת המנהלים של הארגון אישרה את השקעת הארגון
בקרן וכי יש מספר משקים אשר החליטו להצטרף להשקעה בקרן באמצעות
הארגון.
השקעת הארגון והמשקים שהצטרפו בקרן תעמוד על סכום כולל של כ 6.4 -מיליון
דולר.
אמבר
בתקופה האחרונה עסקה הנהלת אמבר ואחה"כ אסיפת אמבר בסדרה של דיונים
בממצאי דו"ח ועדת הביקורת בעניין פרויקט המחשוב באמבר.
דו"ח הביקורת העלה שורה ארוכה של כשלים שחייבו טיפול יסודי ומעמיק.
הנהלת אמבר עסקה בדו"ח זה בשתי ישיבות ודנה באופן מעמיק ורציני בממצאי
הדו"ח והמסקנות הנובעות מהכשלים שעלו.
בעת קבלת ההחלטות שקלה ההנהלה את כל המשמעויות הנוגעות מההחלטות
שנקבל ובסופו של דבר החליטה ההנהלה לאמץ את ההמלצות שעלו בדו"ח להוציא
את ההמלצה בעניין המשך כהונתו של מנכ"ל אמבר.
ועדת הביקורת המליצה על הארכת קדנציה חלקית וההנהלה המליצה על הארכת
קדנציה מלאה.
בהמלצות וההחלטות שההנהלה קיבלה יש ביטוי לתפקידים והסמכויות של דרגי
הניהול הבכירים באמבר וטיוב עבודת הנהלת אמבר הן מבחינת תכיפות הישיבות
והן מבחינת היקף ופירוט החומר שיוצג בישיבות ההנהלה.
אסיפת אמבר אימצה את החלטות הנהלת אמבר.
"גלים דרום" – פרוייקט סולארי
הפרוייקט הסולארי של ניר גלים ומשקי הדרום בגודל של  0.1מגה וואט הושלם
ואושר ע"י הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
כעת אנחנו מחכים לחתימת שר האנרגיה ולאחריו נתחיל לייצר חשמל.

לצערנו ,חברת ה EPC -שהקימה בעבורנו את הפרויקט (החברה אינה שותפה
בפרוייקט) ,חברת  ,SBYנקלעה לקשיים ומונה לה מפרק מטעם בית המשפט.
אין במינוי המפרק בכדי לפגוע בפרויקט שלנו שכן הוא הושלם ,להוציא התחייבויות
חוזיות נוספות של החברה כלפינו.
למיטב ידיעתנו יש מספר משקים אשר חתומים על הסכמים עם חברת .SBY
מומלץ לבחון בקפידה את ההיבטים המשפטיים של הסכמים אלה בנקודת זמן
רגישה זו.
בכל מקרה ,אנחנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ונשתדל לסייע כמיטב יכולתנו.
תוספות מכסת החלב
שר החקלאות אמור לקבל החלטה ולחתום על מנגנון חלוקת תוספות מכסת חלב
לשנת .110/
נזכיר כי ענף החלב פועל על פי "מתווה לוקר" ,מתווה עליו חתמו הארגונים
המייצגים של הרפתנים ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.
לצד מתווה לוקר אשר מגדיר בין השאר בצורה מדויקת כיצד יטופלו ויחולקו
מכסות חלב עתידיות מתקיים דיון בפניית התנועה המושבית לתת עדיפות בחלוקת
המכסות לטובת הרפתות המשפחתיות הקטנות וזאת למשך שנה אחת בלבד כאשר
הכמות העודפת שתחולק לרפת המשפחתית תוחזר בחלוקות הבאות.
הבסיס לבקשה זו הוא מכתב מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור ,שיצא בצמוד ויחד
עם החתימה על מתווה לוקר.
להחלטה בעניין זה פנים רבות ובהן היבטים משפטיים ,מערכת היחסים בין
היצרנים בענף ,יכולות הייצור של הרפתנים שיקבלו תוספת מכסה גדולה ,משמעות
שינוי מתווה לוקר ,הכלים האחרים העומדים בפני השר ועוד.
קיימנו מספר דיונים בנושא תוך שאנחנו מתייחסים לכל השאלות והמשמעויות
שצויינו לעיל .אני תקווה כי בסופו של דבר תתקבלנה החלטות שנותנות מענה נכון
ומתאים לכל הצדדים.
קיבוץ תמוז
קיבוץ תמוז הוא קיבוץ עירוני שמקום מושבו בבית שמש.
לאור פניית חברי הקיבוץ להידוק קשרים ועבודה של הקיבוץ עם הארגון קיימנו
סיור ומספר דיונים לרבות במועצת המנהלים.

החלטנו "לאמץ" את קיבוץ תמוז וחבריו ולאפשר להם לבצע פעילות שוטפת מול הארגון
וזאת למרות שבפועל אין בקיבוץ תמוז פעילות חקלאית כלשהי והעיסוק העיקרי של
חברי הקיבוץ הינו בתחום החינוך תוך מעורבות חברתית עמוקה בקהילת בית שמש.
מונדרגון
בשבוע שעבר ביקרה משלחת של חברי "מגדלי דרום יהודה" בקואופרטיב מונדרגון
שבחבל הבסקים בספרד.
במסגרת הביקור במונדרגון נחשפנו למבנה קואופרטיבי ותיק ומפואר שבסיסו איגוד של
עובדים שיצרו שורה של קואופרטיבים המבוססים על עקרונות ואידיאלים מעניינים.
בקואופרטיב מונדרגון שתחתיו פועלים  011קואופרטיבים מתמודדים עם קשיים לא
מבוטלים ובהם כושר התחרות מול שווקי המזרח ,הפסדים מתמשכים בחלק
מהקואופרטיבים ואפילו קריסה כלכלית (ממש בימים אלה של הקואופרטיב הראשון).
יחד עם זאת בשיחות הרבות שקיימנו מצאנו אמונה חזקה מאד בקואופרציה ובעתיד
הצפוי לה.
בדיונים הפנימיים שקיימנו תוך כדי הסיור חודדה העובדה שבפועל הפעילות שלנו היא
פעילות קואופרטיבית המורכבת ממספר שכבות .ככל שנדע לנצל את השיתוף בגורמי
הייצור ובכוח הקניה הרי שנצא נשכרים.
סיור זה שמעבר היותו סיור מלמד ומרחיב אופקים היה גם סיור חברתי מלכד שחיזק את
תחושת החברים שאנחנו ארגון יחיד ומיוחד.

עד כאן להפעם!

