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לחברים שלום,
חודש אפריל היה חודש של ימים חשובים לעם ישראל ,ימי זיכרון – יום הזיכרון לשואה
ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,ולצידם ימי חג  -פסח ויום העצמאות2
היו אלה ימים חשובים ,המחדדים את החשיבות העצומה ללכידות החברתית שלנו כעם,
ה יכולת להפריד בין עיקר וטפל והדגשת המכנה המשותף שלנו כעם2
למרות שבחודש זה היו לא מעט ימי שבתון הפעילות בארגון הייתה אינטנסיבית ובגיליון
זה אביא מקבץ מתוך שלל הפעילות2

דוחות כספיים
מועצת המנהלים דנה בדוחות הכספיים של תאגידי הארגון ואישרה אותם לקראת הדיון
והאישור באסיפת המשקים2
הדוחות הכספיים באופן כללי טובים ותואמים את תכנית העבודה והתקציב2
לצד אישור הדוחות הכספיים מועצת המנהלים גיבשה המלצה על חלוקת רווחים בסך
כולל של  ..25מיליון 2₪
חומר מפורט ישלח לנציגי המשקים לקראת האסיפה השנתית2

שינוי המבנה הארגוני
מוע צת המנהלים קיימה בחודש האחרון שני דיונים מקיפים ויסודיים בעניין המבנה
הארגוני של קבוצת משקי הדרום ואימצה את המלצות צוות ההיגוי2
בדיונים נבחנו חלופות שונות ,נבחנו בכובד ראש המשמעויות הארגוניות והכלכליות של
השינוי והרושם הוא שהמבנה החדש יאפשר תפקוד נכון ויעיל יותר של המערכת ובעיקר
יאפשר לארגון לקפוץ מדרגה נוספת בשלב הצמיחה וההתפתחות2

ע"פ המבנה המוצע תבוצע הפרדה בין הפעילות השירותית של הארגון (אשראי ,רכש,
הדרכה חקלאית ,תפעול מפעלים וכד') לבין פעילות האחזקות שבמהותה לא תעסוק
בניהול שוטף של פעילויות2
בראש הארגון יעמוד יו"ר במשרה מלאה ותחתיו יפעלו מנכ"ל משקי הדרום ומנכ"ל
האחזקות2
המבנה הארגוני המוצע יהיה נושא מרכזי באסיפת המשקים הקרובה ובתוך כך נקבל
החלטות על שינויים נדרשים בתקנון האגודות השיתופיות2
בימים הקרובים נעביר לנציגי המשקים חומר מסודר לקראת הדיון והאישור באסיפה2

המפעלים החקלאיים
בגיליון הקודם עדכנתי כי הוצאנו מכרז לשני תפקידים במפעלים החקלאיים2
כעת ,אני שמח לפרסם כי בחרנו במוטי וגשל מעין צורים ,מהנדס בהכשרתו ,כמנהל הטכני
של המפעלים החקלאיים2
בחירת מנהל המפעלים תושלם בימים הקרובים2

אלון
קבוצת אלון נמצאת לאחרונה בכותרות בשורה רחבה של נושאים ובהם :הפעילות בארה"ב,
תיקון שטר האג"ח ,מגה ,בעיות פרסונאליות ועוד2
אנחנו מקדישים זמן רב (מאוד!) לנושא מורכב זה מתוך מטרה לשייט את "הספינה הענקית"
הזו לחוף מבטחים2
מתוך רגישות ומו רכבות הנושא איני יכול לפרט בפרטי פרטים את המתרחש אבל לצערי חומר
רב ומיותר דולף בצורה כזו או אחרת לתקשורת2
באסיפת המשקים אמסור דו"ח עדכני ומפורט ככל האפשר על מהלכים שניתן לדווח עליהם2

אסיפה שנתית
האסיפה מתוכננת ליום רביעי ה  7250/5702/והיא תתקיים בקיבוץ נצר סרני.
נציגי המשקים קיבלו הזמנה וטופס ייפוי כח – אנא החזירו בהקדם למזכירות החברה2
במהלך הימים הקרובים יישלח החומר הרלוונטי לנציגי המשקים2
להתראות באסיפה!

