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לחברים שלום,
גיליון "מה חדש" מופץ אליכם בראשית חודש מאי ,בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה .זו הזדמנות ואף חובה לעצור,
לחשוב ולהכניס לפרופורציה הראויה את התייחסותנו לאירועים שונים שעולים בשגרת
חיינו .ימים אלה ,מצד אחד מעמידים בצל ומגמדים כל דבר אחר ומצד שני מזכירים שוב
את החשיבות העצומה להיותנו עם חזק ,מלוכד ונחוש לשמור על עצמאותו.
נרכין ראש ,נזכור ,לא נשכח ונפעל בכל כוחנו לחזק את חוסננו הכלכלי והחברתי.

צירוף משקים לאחזקות משקי הדרום
אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של פרויקט ארגוני מורכב ורחב היקף זה.
כפי שציינתי בגיליון הקודם ,השתתפנו בישיבות הנהלה בחלק גדול מהמשקים וכעת
כשאנחנו נמצאים בסמוך למועד שנקבע לקבלת תשובות מהמשקים אני שמח לציין
שהחלק הארי של המשקים (  91מתוך  19משקים) קיבל ,נכון למועד כתיבת שורות אלה,
החלטה חיובית להצטרפות לאחזקות משקי הדרום ואנחנו מצפים לתשובות משני
המשקים הנותרים .לאחר קבלת כל התשובות נתקדם לשלב הבא.
במהלך השבועיים הקרובים נעביר אל המשקים המצטרפים את המסמכים הרלוונטיים
לכל משק (מסמך בקשת הצטרפות ,מסמכי העברת מניות בתאגידים הרלוונטיים ומסמכי
הלוואה לאותם משקים שמקבלים הלוואה).
אני מנצל את ההזדמנות ומבקש מכל המשקים המצטרפים לטפל בהחתמת המסמכים
בהקדם ועל פי ההנחיות שיימסרו כך שנוכל להגיע לאסיפה השנתית ערוכים בצורה טובה.

סיבי הדרום  -אסיפה שנתית
בתאריך  12402קיימנו את האסיפה השנתית של סיבי הדרום.
באסיפה עסקנו בנושאים הבאים:
 נמסר דו"ח מפורט על פעילות החברה במגזרים הבאים:
 oהפעילות במפעלים החקלאיים – מנפטה ,מכון לפיצוח שקדים ובית הבד.
 oהטיפול במתחם – תב"ע חדשה ,תכניות פיתוח המתחם ועוד.

 oדווח על ההערכות למהלך החלפת המניות ,מהלך עליו התקבל אישור מכלל
הבעלים.
 התקבלה החלטה על שינוי תקנון בסעיף העוסק בשיעור ההחזקה המרבי למחזיק
במניית הנהלה.
 הוצגו ואשרו דוחות כספיים לשנת . 1092
 התקבלה החלטה על חלוקת דיבידנד.

מערך קטיף כותנה אזורי
בשלוש השנים האחרונות אנחנו עדים לשינוי טכנולגי משמעותי בו קטפות מהדקות
מחליפות את מערך הקטיף המסורתי (קטפת ,עגלת ביניים ומהדק) .הקטפות החדשות הנן
יעילות יותר ובעלות הספק רב יותר כך שקטפת אחת מגיעה להספק של כ  0,000דונם
בעונה .מאחר ורוב המשקים מגדלים כותנה בהיקפים נמוכים יותר ניסינו ליזום מהלך
לפיו האחריות על קטיף הכותנה תעבור למנפטה שתרכוש קטפות מהדקות בהתאם לנדרש
ותיתן שרותי קטיף במחירים מוסכמים לכל מגדלי הכותנה באזור .היתרון ליזמה זו
מבחינת המגדלים היה ברור – יש פתרון לעניין הקטיף ,לא צריך להחזיק מערך מסורבל
ולא צריך לבצע השקעה יקרה ברכישת קטפת מהדקת.
לצערי מגדלי הכותנה דחו יזמה זו והעדיפו לרכוש שירותי קטיף מקבלנים או לרכוש
קטפות ולהתמודד לבד עם עודף כושר הקטיף.
כעת לאחר שלוש שנות עבודה פנו מספר משקים בבקשה שנשקול לקבל את האחריות על
מערכי הקטיף באזור .החלטנו להתמודד עם האתגר וזאת למרות שבינתיים נוצרו עובדות
בשטח אשר מקשות על המהלך .נראה כי החלטה בעניין זה לא ניתן יהיה לקבל ולבצע
השנה ואנחנו נבחן אותה בתקופה הקרובה יחד עם חקלאי האזור .ככל שתהיה הסכמה
רחבה נתארגן בהתאם לקראת השנה הבאה.

מטב"ח תימורים
לאחר עיכובים אין ספור והמתנה ארוכה נחנך לאחרונה מטב"ח (מתקן לטיפול בבוצות
חקלאיות) בתימורים וכעת הוא נמצא בתקופת הרצה.
המתקן אמור לקלוט את פרש הרפתות ממספר רפתות גדולות באזור וממספר לא מבוטל
של רפתות משפחתיות.
אנחנו כארגון ,ליוונו פרויקט זה מקרוב באמצעות פרץ שורק והח"מ ניהלנו מו"מ עם
החברה המפעילה על תנאי ההפעלה והמחירים שייגבו בגין השרותים הניתנים והכל
בתאום עם המשקים ומשרד החקלאות.
אנחנו מקווים שתקופת ההרצה תסתיים במהרה והמתקן ייחל בקליטה מסודרת ורציפה
של פרש רפתות מקבוצת משקים אשר חתומה על הסכם עם החברה המפעילה.

חילופי מנהלים במועצת החלב
מיכל קראוס ,חברת קבוצת שילר ,נבחרה לתפקיד המנהלת הכללית של מועצת החלב והיא
מחליפה את שייקה דרורי שהיה מנכ"ל המועצה ב  90השנים האחרונות.
מועצת החלב מ מלאת תפקיד חשוב מאוד בשמירה על ענף החלב כענף מתוכנן ויציב שמאפשר
מצ ד אחד לחקלאיים הרפתנים להתפרנס בכבוד ומצד שני להבטיח הספקה מסודרת ורציפה של
חלב לכל המחלבות בארץ ובהתאם לביקושים.
ענף החלב הוא ענף מרכזי וחשוב מאוד באזור משקי הדרום וככזה יש חשיבות רבה שהוא ינוהל
בתבונה ובמקצועיות.
אנחנו שמחים מאוד על בחירתה של מיכל לתפקיד ,אנחנו משוכנעים שבזכות יכולותיה הגבוהות
וניסיונה הרב היא תוכל להשתלב ולהשתלט על המשימה המורכבת המוטלת על כתפיה ומכאן
נאחל לה בהצלחה בתפקידה !

עד כאן להפעם!

