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תכנית עבודה 7102
לאחר עבודה מאומצת של כל הארגון ותאגידיו ,אושרה במועצת מנהלים תכנית העבודה של משקי הדרום
לשנת .7102
תכנית העבודה מאתגרת ומרשימה ומבוססת בחלקה על תהליכים שהתחלנו לקדם ב 7102 -ואנחנו מקוים
שנוכל להמשיך לקדם אותם גם בשנה הקרובה.
בתכנית הצבנו מס' יעדים תאגידיים הכוללים בין היתר את המשימות הבאות:
 מעורבות בתהליך הבחינה האסטרטגית ,אישורה באסיפה והתארגנות למימושה.
 בחינת האפשרות להטמעת מערכת  BIכתמיכה במערכת המידע של הארגון.
 חתימה על הסכם השותפות בדשן הצפון ,מעורבות בהקמת האתר הדרומי וקידום מנגנונים
לעידוד רכישה של המשקים מדשן הצפון.
 חתירה למתן פתרון אסטרטגי למכון לפיצוח שקדים.
 בחינת ביצוע סקר סיכונים לכלל הארגון.
 שיפור יכולת השליטה "ומנהג הבעלות" באמבר.
 גמר ביצוע סבב ביקורים במשקים.

אסטרטגיה
לאור השינויים והתמורות הרבות שעברו בשנים האחרונות על הארגון ,המשקים והסביבה הרחבה יותר,
החליטה מועצת המנהלים לקדם מהלך של בחינה אסטרטגית לכלל פעילות הארגון.
הבחינה האסטרטגית האחרונה שבוצעה במשקי הדרום נעשתה בשנת  7112ע"י חברת טריגר ,כאשר הפעם
נבחרה למשימה חשובה זו חברת טאק ,אותה חברה שהובילה את השינוי הארגוני לפני כשנתיים.
במסגרת תכנית זו אנחנו מתכוונים להעביר בימים הקרובים למשקים שאלון תמציתי הכולל בתוכו נתונים
על המשק בכלל ועל קשריו עם הארגון בפרט .קבלת מידע זה חשוב מאוד לקידומה ואיכותה של עבודה זו
ולכן אבקש בכל לשון של בקשה לשתף פעולה ככל האפשר עם העברת מידע זה.
ע"פ הלו"ז המתוכנן ,הכוונה להציג את עיקרי העבודה האסטרטגית באסיפה הכללית המתוכננת לחודש
מאי הקרוב.

דשן צפון
כפי שכבר דיווחנו בעבר ,משקי הדרום ומשקי הנגב בוחנים אפשרות להכנס כשותפים מלאים במיזם "דשן
הצפון".
לאחר מספר חודשים של בדיקות ,בחינות ומו"מ עם השותפים הקיימים ,הגענו להבנות הנדרשות ,ובימים
הקרובים הסכם השותפות אמור להחתם ולצאת לדרך.
במהלך הדיונים בנושא היתננו את כניסתנו לפעילות זו בקידום תכנית להקמת אתר דרומי של דשן הצפון שייתן
מענה מהיר ,נגיש וזול יותר למגדלי הדרום.
התנייה זו הייתה "פריצה לדלת פתוחה" מבחינת הבעלים הקיימים כך שכבר בימים אלו שוקד צוות משותף
לאיתור מקום להקמת אתר זה.
אחד היעדים החשובים בפעילות של דשן הצפון היה הורדת מחירים משמעותית של מחירי הדשנים לחקלאי
ישראל ,אין ספק שבמבחן התוצאה יעד זה הושג בצורה מלאה ע"י ירידה דרמטית במחירי הדשנים ,ולתחרות
שנוצרה יש השפעה מהותית בירידה זו.
ע"מ לשמר יעד זה לאורך זמן יש צורך בהגברת רכישות הדשנים דרך דשן הצפון מבלי לוותר כמובן על שירות
יעיל ,דשן איכותי ומחירים הוגנים ותחרותיים.

ביקורים במשקים
במהלך החודשים האחרונים התחלנו לקיים סבב של ביקורים במשקים שבמהלכו מטה הארגון נפגש עם בעלי
תפקידים וחברי הנהלה במשקים ,מקבל סקירה על הנעשה במשק ונותן סקירה על הנעשה בארגון.
אני מייחס חשיבות רבה ללימוד צרכי המשקים ולחיזוק הקשר שנוצר עמם .התייחסות רצינית זו אנחנו רואים
גם אצל המשקים בהם ביקרנו הכוללת התייצבות מכובדת של חברי הנהלה ,דיונים פוריים והצפת אתגרים
משותפים.

ולקראת ט"ו בשבט הקרב ובא ,אני מאחל לכולנו חג של נטיעת שורשים וצמיחה,
לבלוב ניצנים ופריחה.

