בס"ד
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לאחר חודש נובמבר האחרון הזכור כאחד השחונים ביותר בשנים האחרונות ,הגיעו במהלך
סוף השבוע האחרון גשמי ברכה ששחררו הנחת רווחה גדולה מכל החקלאים ברחבי הארץ.
נקווה ב"ה שגשמים אלו יהוו את הסימן לשנה ברוכה וגשומה גם בהמשך.
תכנית עבודה
בימים אלו אנחנו שוקדים על הכנת התכנית השנתית לשנת  ,21.2הכנה המחייבת הרתמות,
מחוייבות ומאמץ של כל עובדי הארגון.
במסגרת תהליך זה אנחנו בודקים את העמידה ביעדים ובהשקעות שהצבנו לעצמנו לשנת 21.4
ובהתאם לכך נקבעים חלק נכבד מיעדי השנה הקרובה.
בתקוה שלא יהיו עיכובים מיוחדים אני מקווה להציג בגיליון "מה חדש" הבא את המטרות והיעדים
העיקריים של הארגון לשנה הקרובה.
מפעלים חקלאיים
מנפטה:
היקף גידול הכותנה הארצי בשנת  21.4נמוך מאשתקד ועומד על כ  38 -אלף דונם 66( .אלף מתוכם
הגיעו אלינו) השנה סבלו חלקות רבות מ"מחלה" עלומה הנחקרת עתה ע"י גורמי המקצוע .כתוצאה
מכך ישנה שונות גדולה ביבולים ,בין המשקים ואף בין חלקות אצל אותו מגדל .סה"כ היבול האזורי
נפגע בכ.5-2%.-
קטיף הכותנה הסתיים ללא כל אירוע גשם ,דבר הניכר באיכות הסיבים המשופרת .מחירי הכותנה,
הנמצאים במגמת עליה ,משרים תקווה ביחס לרווחיות מגידול זה.

בית הבד:
בית הבד הרחיב את מעגל לקוחותיו ,והשנה הצטרפו שני משקים נוספים ממשקי הדרום ומשק אחד
מאזור גרנות .בית הבד הרחיב את פעילותו ,ונכנס לתחום השיווק הסיטונאי .במסגרת זו ,נרכשו

מהגדשי"ם השותפים בבית הבד מיכלי אחסון ייעודיים המאפשרים הארכת חיי המדף של השמן.
מטרת פעילות זו הינה להשיא רווחים למגדלים ע"י מכירת השמן לכל אורך השנה ,תוך ויתור על
חוליה בשרשרת שבין המטע לצרכן השמן הסופי.

מכון פיצוח
לקראת עונת הפיצוח האחרונה נעשו שיפורים טכנולוגיים במכונות הפיצוח במטרה להקטין את הפגיעה
בגלעינים ,שיפורים נוספים מתוכננים להיעשות לקראת העונה הבאה בשאיפה להגיע למוצר סופי איכותי ובר
תחרות בשוק .שיפורים אלו יחד עם גידול משמעותי בכמות השקדים שפוצחו במכון הביאו את פעילות מכון
הפיצוח לתוצאות מעודדות "ורוח גבית" להמשך פעילותו.
ערבה משקי אנרגיה מתחדשות בע"מ
הסכם השותפות בין "משקי אנרגיות מתחדשות" (שותפות בין משקי הקיבוצים/משקי הנגב ומשקי הדרום) לבין
ערבה אנרגיה נחתמה לפני מס' שבועות ונרשמה תחת השם "ערבה משקי & פרטנרס" והצוותים בשותפות עובדים
במלוא המרץ מול המשקים בסגירת הסכמים ומתן הצעות ערך .הצעות והסכמים אלו כוללים מצד אחד העמדת
הקרקע ע"י היישוב ומצד שני התחייבות לקידום תכנון ,פיתוח ,מימון והקמה של המיזם הסולארי ומתן אופציה
למשק לכניסה לשותפות מהותית בפרויקט.
לאחר המתנה ארוכה התפרסמה לאחרונה ההחלטה לשימוע להסדרה החדשה לפיתוח מיזמים סולארים ומונה
נטו ,לאור פרסום זה מותאמות ההצעות שניתנו בעבר למשקים וכולנו תקווה שפרסום זה ישחרר את "הפקק"
שעיכב קידום מיזמים אלו עד כה.
פרוייקטים חברתיים
כידוע ,משקי הדרום מבצעת פרוייקט חשוב שבמסגרתו מוקצה לכל משק סכום לטובת השתתפות בפרוייקט
חברתי שהמשק מקדם .תכנית זו הינה לתקופה של  6שנים שבמהלכן נשאף לראות שכל משקי הארגון יזכו
להשתתפות זו של הארגון.
אנחנו מסיימים את השנה השלישית מתוך הארבע של הסבב הנוכחי ועד כה השתתפו כ 25% -מכלל החברים.
אבקש ממשקים שעדיין לא הגישו את בקשתם בסבב הנוכחי להזדרז ולהגיש בהקדם את הבקשה ,מכתבי תזכורת
יועברו למשקים בתקופה הקרובה.
מאבק החקלאיים
המו"מ עם משרדי האוצר והחקלאות בקשר למדיניות החד צדדית שבה נוקטת הממשלה בכל הקשור לתחומי
חקלאות רבים כמו מחירי מים ,פערי תיווך ,יבוא פרוע ,ביטול מכסים ,מיסוי קיבוצי ועוד מגיע למאני-טיים
לקראת אישור חוק ההסדרים ותקציב המדינה .במידה ומו"מ זה לא ייצלח נידרש להרתם כולנו "לעליית
המדרגה" בצורת המאבק ולהיות חלק בתוך מאבק בלתי מתפשר זה.

