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לחברים שלום,
במהלך החודשיים האחרונים מורדי ואני קיימנו תהליך חפיפה מסודר ,מפורט וקפדני כאשר לפני כחודש
ביצענו "העברת מקל" רשמית תוך המשך חפיפה ופגישות משלימות ע"פ הנדרש.
עדיין לא ניתן לומר שאני כבר שולט לחלוטין בכל רזי הארגון ושלל פעילותיו ,אבל בתקופה זו הצלחתי
להבין ביתר שאת את עוצמתו ואיתנותו של הארגון ,התנהלותו בממשל תאגידי איכותי הכולל שליטה,
פיקוח ,בקרה ושקיפות גבוהה .מצאתי גם צוות עובדים מקצועי ,אכפתי ומכוון מטרה לטובת הארגון
ובעליו.
לאחר  41שנים בארגון ומתוכם  41שנים של עמידה בראש הארגון ,מסיים בימים אלו מורדי את תפקידו
כמנכ"ל משקי הדרום.
בשבועות האחרונים בליתי איתו במספר אירועי פרידה מפורומים ,ועדות והנהלות של משקים.
בכל אותם אירועים מורדי קיבל המון הערכה ,אהבה ,חיבוק והכרת תודה מכל הנוכחים ,עובדים ,נותני
שירותים ,לקוחות ובעלים.
אני מצרף ציטוט מתוך דברי באסיפה בה נבחרתי דברים המדברים בעד עצמם.
מורדי ,ב 21-השנים האחרונות אתה מוביל ומנהיג את משקי הדרום להישגים רבים ומרשימים,
זה לא הזמן לסיכומים ופרידות שאותם נעשה בנפרד ,אך פטור בלא כלום אי אפשר .חותם ידיך
וטביעות אצבעותיך מורגשים בכל מקום בארגון ,הצלחת להוביל ולקדם מהלכים משמעותיים
ומורכבים שאינם מובנים מאליהם ,תוך רתימת הבעלים לתהליכים שהובילו את הארגון להיות
גוף עוצמתי ומשמעותי וכלי חשוב ושימושי מעין כמוהו בידי הבעלים .העוצמה ,הנחישות,
ההשקעה וההקרבה שלך הם אלו שהיוו את הבסיס להצלחות אלו .אנחנו  ,כל חברי הארגון
מעריכים מאוד את פועלך הרב ומודים ברוב תודות על העשייה הגדולה שלך ,המון הצלחה
בהמשך דרכך.
תכנית 6102
תכנית העבודה לשנת  1142הולכת ומתגבשת כאשר לפני סגירתה אנחנו בודקים את "העמידה ביעדים"
של שנת  1142ולאור נתונים אלו נקבעים המטרות והיעדים לשנה הקרובה.
בגיליון הבא ולאחר שהתכנית תאושר במועצת המנהלים נציג בצורה מתומצתת את עיקרי תכנית זו.
מבנה ארגוני
כפי שהוחלט באישור המבנה הארגוני החדש ,וכהמשך לבחירת יו"ר הארגון ,הוחלט במועצת המנהלים
להמשיך ולקדם את תהליך בחירת מנכ"ל לאגודת האחזקות ובהמשך את בחירת מנכ"ל

משקי הדרום אשראי ורכש ,ועדת האיתור פרסמה בשבוע שעבר לכל משקי הארגון את המכרז לבחירת
מנכ"ל האחזקות הכולל גם את הגדרת התפקיד והמדדים להצלחתו.
מפעלים
מנפטה:
היקף גידול הכותנה בשנת  ,1142היה רחב ביותר ביחס לשנים האחרונות ,ומכך נגזרת עונת ניפוט ארוכה
מקודמותיה (בשאיפה לסיים בשבוע הראשון של  .)1142הכותנה סבלה השנה מגשמים מוקדמים שירדו
בעוצמות חזקות ,וגרמו לנפילת כותן לאדמה ולפחיתה משמעותית באיכות.
בית הבד:
בית הבד משרת השנה שלושה מגדלים השייכים למשקי הדרום ושני מגדלים ממשקי הנגב .הגשמים
המוקדמים שפקדו אותנו השנה ,נתנו אותותיהם בזיתים המגיעים עם כמויות מים גבוהות מהרגיל
ובדחיית מועדי המסיק .מיצוי השמן נמצא בעיצומו ועתיד להסתיים לקראת סוף ינואר.
מכון לפיצוח שקדים:
משך פעולת המכון השנה ,היתה קצרה יחסית וזאת בשל כמות השקדים הנמוכה שהובאה לפיצוח (פחות
משליש הכמות שעובדה במכון אשתקד).
נדלן
פיתוח המתחם במסמיה שהינו אחד מהיעדים החשובים של הארגון נתקל בשנה האחרונה בקשיים
ביוקרטים רבים ומורכבים.
בשבוע שעבר נחתם בינינו למועצה האזורית יואב הסכם תשתיות שמטפל ומסדיר את התחייבות המועצה
לפיתוח הציבורי מצד אחד ואת ההתחייבות הכספית שלנו מצד שני .כולנו תקווה שחתימה על הסכם זה
יהווה נקודת מפנה בכל הקשור להתקדמות בפיתוח המתחם וישחרר חסמים שונים שנבעו מאי חתימה על
ההסכם.

אלון
כפי שכבר דווח בעבר וכפי שכולנו קוראים ושומעים באמצעי התקשורת השונים ,קבוצת אלון (המוחזקת
ב 14% -ע"י חברת "אחזקות דלק" שבבעלות הקיבוצים) ,והחברות שבקומות שמתחתיה עוברת זעזועים
ותהפוכות רבים .אשתדל באחד הגיליונות הקרובים לעדכן בצורה יותר מפורטת את הנעשה בקבוצת אלון
וזאת כמובן ככל שהדבר יהיה ניתן לאור רגישות העניין (חברה ציבורית).

ביקור בסין
בחודש שעבר ביקר מורדי יחד עם משלחת ממועצה אזורית יואב בחבל יונאן שבסין וזאת במסגרת חתימה
על ברית ערים תאומות והרצון לקדם שיתופי פעולה במישור הכלכלי והחקלאי בין המועצה למחוז צו'שון
שחבל יונאן.
הביקור כלל כנס שכותרתו "ישראל – יונאן כנס חדשנות מס' "4

הכנס אורגן ע"י חברת כי"ל וחברת ההשקעות של חבל יונאן.
בכנס הצגנו את פעילות משקי הדרום ובדגש על פעילות אנכית בתחומי החקלאות השונים.
במהלך הכנס הוקרן סרט שהוכן על ידי הארגון המציג חקלאות ורטיקאלית.
מצורף קישור לצפייה ביוטיוב בסרט זה ,להנאתכם.

http://youtu.be/VrEVTYm_UX0

עד כאן להפעם!

