.202.3.1

לחברים שלום,

בגיליון זה אני מוצא לנכון להעביר מידע בתחומים משיקים לפעילות הארגון ואשר לעניות
דעתי רלוונטית וחשובה לממלאי התפקידים ולקוראים האחרים ולא רק מידע על הנעשה
בארגון.

מיזם "קיבוצניקים למען החברה"
כבר כמה שנים ,בשקט בענווה אבל במלוא המרץ ,פועלת קבוצה של אנשים אשר מרכזת
את הטיפול ההתנדבותי בתנועה הקיבוצית.
מרגש לראות שיש בקרב חברים בתנועה הקיבוצית המוני מתנדבים אשר מקדישים את
מיטב זמנם בפעילויות מגוונות.
יש לא מעט חברים אשר עוזרים בארגון ,תאום ייזום וכד' ,ובראשם פעילים ערן שחר,
עודד אונגר ,ירון רייכמן וגברי ברגיל.
אנחנו ,משקי הדרום ,מעורבים בפעילות חשובה זו הן דרך מתן סיוע כספי והן במעורבות
כללית שלי בפורום המרכז את הפעילות.
לאחרונה נפגשנו עם אנשי "לקט ישראל" שעוסקים בדרכים שונות באיסוף מזון מעובד
ותוצרת חקלאית המועברים ללא תמורה לגופים נזקקים.
מצאנו כי שיתוף הפעולה בין שני הגופים חשוב מאוד ויכול לאפשר מינוף גדול של היכולות
בכל גוף.
אני קורא מכאן למנהלי מפעלים בתחום המזון (בתי אריזה ,חברות קייטרינג ומפעלים
אחרים בתחום הצריכה) ,לרכזי ענפים חקלאיים ולמרכזי המשק לבדוק את אפשרות
העברת תוצרת חקלאית או מוצרי צריכה (בעיקר מזון) ללקט ישראל.
פרטי התקשרות עם אנשי לקט ישראל :משה קירשנר 250-5133545
פרטי התקשרות עם קיבוצניקים למען החברה :עודד אונגר 251-5449312
ניתן כמובן לקבל את פרטי ההתקשרות במזכירות הארגון.

קרן ס2ל2ע (סיוע לפנסיה וערבות הדדית)
התנועה הקיבוצית הקימה ועדה שתפקידה להפעיל קרן פנסיה וערבות הדדית בין
הקיבוצים החברים בתנועה וזאת כחלק מתפיסת הערבות ההדדית אליה אנחנו מחויבים
כחברים בתנועה הקיבוצית.
חברי הנהלת הקרן הם פעילים בתנועה (בתחומי כלכלה וחברה) בצירוף ניר מאיר (יו"ר
שולחן הארגונים) ואנוכי כנציג הארגונים.
הנהלת הקרן קבעה תקנון ונוהל ברור לגבי שימושים בכספי הקרן ובתוך כך ,קביעת
הזכאות של החבר הבודד על פי שורה של מפתחות ובראשם מצבו של הקיבוץ עצמו שהוא
הוא עומד בראש המחויבות לחבריו.
המקורות הכספיים של הקרן הם תרומות מקיבוצים "שידם משגת" ו/או כאלה שביצעו
"אקזיט" מפעילות והפרישו חלק מהכספים לטובת הקרן.
אני מוצא לנכון לקרוא מכאן לכל הקיבוצים החברים במשקי הדרום לשקול העברת
תרומה לקרן סלע .חשוב לזכור כי כל תרומה (קטנה כגדולה) משמשת מקור סיוע לחברים
אחרים .גם אם כל אחד מהקיבוצים החברים בתק"צ יתרום סכום קטן ,באופן מצרפי
יהיה בקרן מספיק כסף לעזור לאחרים.

"המשתלה"
המשתלה היא יזמה חדשה של קרן קמ"ע ואיגוד התעשיה הקיבוצית ומטרתה ליצור
חיבור בין חברות הזנק (סטרט אפ) שנמצאות בשלב מתקדם לבין קיבוצים המעוניינים
לפתח פעילויות חדשות.
בפגישה שקיימנו עם מרכז פעילות המשתלה ,רפי נבו  -חבר קיבוץ גלאון ,סיכמנו כי נשתף
פעולה ונבחן ,באמצעות תאגיד האחזקות ,הצטרפות למיזמים חדשים ,יחד עם משקים
באזור .שילוב הארגון במיזמים שכאלה יאפשר סיוע פיננסי ,מעורבות ניהולית ופיזור
סיכון.
משקים המעוניינים בשת"פ זה מוזמנים לפנות לארגון ו/או לרפי נבו באיגוד התעשיה
הקיבוצית.

גורן הדרום
נחתמו הסכמים להקמת  00,111מ"ר של מחסנים במתחם משקי הדרום.
בהסכמים יש שני רכיבים :
 הסכם בין אחזקות משקי הדרום לביתן ובניו בע"מ להקמת תאגיד משותף ",גורן
הדרום" ,שיפעיל את המחסנים.
 הסכם בין גורן הדרום לסיבי הדרום לעניין השכרת שטחים לטווח ארוך.

פרויקט ייצור זרעי תפוא"ד
מועצת המנהלים אישרה התקשרות למיזם שמטרתו ייצור זרעי תפוחי אדמה בשיטה ייחודית.
במיזם יהיו שותפים קיבוץ גברעם ,קיבוץ צרעה והארגון מצד אחד ומצד שני קבוצה שבראשה
עומד יזם המחזיק בפטנט רשום לעניין פרוטוקול גידול.
הוצאה לפועל של המיזם כרוכה בעמידה של מספר תנאים מתלים ואנחנו מקווים כי בתוך מספר
חודשים נתחיל בהקמת חממות ייעודיות לפרויקט מעניין זה.

אסיפה שנתית
בימים אלה יצא זימון ראשון לאסיפה השנתית של הארגון.
האסיפה מתוכננת ליום רביעי ה 0552550245

אנא שריינו יום זה ביומנים.

עד כאן להפעם!

