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לחברים שלום,
באופן טבעי גם בגיליון זה אתייחס ואדווח על ההתקדמות בטיפול בשני הפרויקטים החשובים
בהם אנחנו מטפלים  :צירוף משקים לאחזקות משקי הדרום ומיזוג בין סיבי הדרום ומשקי
הדרום בדרך של החלפת מניות.
נושאים אלה נמצאים כעת על שולחנם של מקבלי ההחלטות במשקים ואנחנו מצפים לקבלת
תשובות ע"פ לוחות הזמנים שנקבעו כדלהלן:


בעניין סיבי הדרום עד לתאריך 2042/41/



בעניין אחזקות משקי הדרום עד לתאריך 2142/41/

ברור כי ככל שנקבל תשובות מוקדם יותר ובסמוך לקבלת ההחלטות במשקים נוכל להערך
בצורה טובה יותר להשלמת המהלך.
בשבועות האחרונים זומנתי לדיונים בהנהלות המשקים שם הצגתי את שני הפרויקטים ועניתי
לשאלות חברי ההנהלה .אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר כי ההתרשמות שלי היא
שהמפגשים הנם איכותיים והדיונים מתקיימים ברמה גבוהה ולא כלאחר יד.
בכל הדיונים בהם השתתפתי ,המגמה הייתה מגמה של תמיכה גורפת במהלך תוך הכרה
בחשיבות הארגונית ניהולית שלו ובהכרה שהוא נעשה על בסיס פרמטרים כלכליים מקצועיים
הוגנים לכל החברים השותפים למהלך.
מובן שאני עצמי ,כמו גם שאר חברי הנהלת הארגון ,עומדים לרשות המשקים בכל שאלה וככל
שיש משקים אשר מעוניינים שנציג הארגון ישתתף בישיבת ההנהלה הנכם מתבקשים ליצור קשר
עם מזכירות הארגון (רותי או רחל) לתאום המועד.
מועצת המנהלים של אחזקות משקי הדרום דנה בישיבה האחרונה בריבית בגין ההלוואה
שמשקים אשר זכאים לקבל מאחזקות משקי הדרום ע"פ הפרמטרים של המודל .מתוך רצון
להקל על המשקים ככל האפשר ,נקבע כי הריבית תהיה הריבית המינימאלית הקבועה בפקודת
מס ההכנסה .מכתב בעניין זה יצא לכל מרכזי המשקים.
מעניין לעניין באותו עניין להלן מועדי אסיפות משקים :
אסיפה שנתית של סיבי הדרום תתקיים בתאריך  0/42/41/בשעה 2022

אסיפה שנתית של משקי הדרום תתקיים בתאריך  0242/41/בשעה 2022
הזמנות מסודרות וסדר יום יופצו בהמשך בינתיים ,אנא שריינו מועדים אלה ביומנים.

מערכת פוטו וולטאית "גלים דרום"
"גלים דרום" הינו מיזם משותף לאחזקות משקי הדרום ולניר גלים להקמה ותפעול מערכת פוטו
וולטאית בגודל של  5.1מגה על גגות בניר גלים.
אני שמח לעדכן שהשלמנו את הקמת המערכת ובראשית חודש פברואר המערכת חוברה לרשת
החשמל והתחלנו בייצור חשמל.
לאלה מכם אשר פעילים בתחום ,קל להבין שהמשימה לא קלה כלל וכלל ומעבר להקמת המתקן
עצמו צריך ממש להלחם בכל נבכי הבירוקרטיה בכדי להשלים פרויקט שכזה.
בהזדמנות זו אני מוצא לנכון לחזור ולציין שבשנים האחרונות צברנו ניסיון רב בתחום זה ואנחנו
מזמינים משקים אשר עדיין מתלבטים בעניין הקמת מערכות במסגרת מתווה מונה נטו לפנות
אלינו לקבלת ייעוץ ובחינת אפשרויות שת"פ.
תחמיצים
עצירת הגשמים בחודשיים האחרונים והמחסור במים יצרה מצב מורכב בכל הקשור לעולם
החקלאות ובתוך כך בגידול תחמיצים למרכזי המזון ולרפתות.
עצירת הגשמים מחייבת את הגד"שניקים להשקות את השדות ובכך להבטיח חיטה באיכות
מתאימה למרכזי המזון.
מצב מיוחד זה מחייב התייחסות למחירי התחמיצים .ברור שאנחנו צריכים לפעול בשיקול דעת
כך שמצד אחד הגד"שניקים יקבלו תוספת בגין הגידול בהוצאות ואילו מצד שני צריך לשמור על
רמת מחירים סבירה למרכזי המזון.
אני מקווה שנשכיל ,כל הגורמים המעורבים (הארגון האזורי ,ארגון עובדי הפלחה ,מרכזי המזון
והגד"שניקים) למצוא את המחיר הראוי והנכון לכל הצדדים.
כנס סם המבורג לסכום עונת הכותנה
אני מביא פסקה מתוך דף המידע שאורי לוי ,מנכ"ל מגד"י  ,הפיץ לחקלאים באזור:
" כנס ע"ש סם המבורג ,לסיכום עונת הכותנה התקיים בקיבוץ מזרע .הדוברים רהוטים ,
מצגות משובחות ומעל לכל מרחפת תחושת סיפוק על עונת שיא ,ביבולים ואיכויות .יו"ר מ .
הכותנה ,אבנר ברזילי הדגיש בדבריו את הצורך הקיומי להיות תמיד מובילים ,אורי נעמתי
מבקש לטפח את " מועדון המגדל המתמיד ",אורי גלעד ,מנכ"ל המועצה  ,תיאר את מצב
השוק והערכות מחירים,מנחם יוגב הביא את הסיכום הארצי של היקפים זנים ויבולים וכן את
איכויות הכותן ,אריאלה ניב סיכמה את עונת ההדברה ")רגילה (" ,יונתן ספנסר הציג את שיאי
השנה בפרספקטיבה של פרויקט  . 250וציין את " תבונתם הקולקטיבית של המגדלים לקבוע
שיא של כל הזמנים בהשגת יבול בזני האקלפי והפימה בק"ג לדונם בממוצע ארצי"!
להישגי מגדלי הדרום חלק מכריע בתוצאה:
שיאני האקלפי – גד"ש גת  842ק"ג/ד' ואחריהם עם למעלה מ  842ק"ג/ד' ,גד"ש עציון ,
יבנה ושעלבים .
שיאני הפימה – גד"ש עציון 842ק"ג/ד' ,יבנה  882ק"ג/ד .שדה יואב ,בני דרום ושדות חמד
עם  822-882ק"ג/ד' .להצלחה האזורית הזו שותפים המדריכים שלנו ,איתן סלע ואריה בוסק
וכמובן עובדי מנפטת "סיבי הדרום".

אמרתי לא אחת שגידול הכותנה באזור הוא גידול מרכזי וחשוב ואני שמח וגאה במגדלים שלנו
שלאורך שנים מגיעים להישגים יפים.
כל הכבוד !

כרטיס מועדון משק 2
בחודש האחרון הושק ע"י משקי הקיבוצים כרטיס מועדון צרכנות משק  .1המועדון הושק תוך
שילוב ידיים של משקי הקיבוצים הארגונים האזוריים ,קבוצת אלון וכאל.
המועדון מעניק לחבריו (חברי הקיבוצים) הטבות משמעותיות ואנחנו ממליצים בכל פה להצטרף למועדון
זה.
אין ספק כי ככל שיהיו יותר חברים במועדון יהיה קל יותר להשיג הנחות גדולות יותר ובמגוון רחב יותר.

הבנק הקואופרטיבי  -אופק
לאחרונה קיימנו מספר ישיבות עבודה עם יזמי הקמת הבנק הקואופרטיבי – "אופק".
בעולם יש לא מעט בנקים קואופרטיבים אשר מעניקים לחברי הקואופרטיב תנאים מועדפים.
כחלק מההערכות להקמה והפעלה של הבנק נעשות פעולות לגיוס חברים – היעד הראשוני עומד
על לפחות  03,333חברים.
אנחנו בוחנים אפשרויות שונות למעורבות במיזם זה אך חשוב לדעת כי החברות בבנק היא
חברות אישית ברמת הפרט (חבר הקיבוץ) ולא ברמת הקיבוץ או הארגון האזורי.
אני ממליץ לחברים לקרוא אודות מיזם זה באתרים הבאים:
בחשבון הפייסבוק של "אופק":
באתר האינטרנט www.ofek.coop :
עד כאן להפעם!

