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לחברים שלום,

תכנית 6102
במהלך חודש ינואר ,ולאחר עבודה מאומצת של כל הארגון ותאגידיו ,אושרה במועצת
המנהלים תכנית העבודה של שנת .6102
התכנית מרשימה ומאתגרת ודורשת הרתמות והשקעה של כל הארגון ע"מ לעמוד
במטרות וביעדים שהצבנו לעצמנו.
בתכנית הצבנו מס' יעדים תאגידיים הכוללים בין היתר את המשימות הבאות:
 המשך הטמעת המבנה הארגוני תוך התאמתו למציאות בשטח.
 התקדמות בפיתוח הנדל"ן במתחם במסמיה ובבית עמינדב.
 הגדלה משמעותית במתן הלוואות לחברי הארגון.
 בחינת עתידו של מכון הפיצוח.
 מעקב ובקרה אחר השינוי האסטרטגי במשקי דן.
 מעורבות בחיזוק מעמדו של שולחן הארגונים כגוף המייצג ומשפיע על ההתיישבות
והחקלאות בישראל.
קבוצת אלון

כפי שכולנו קוראים ושומעים בכלי התקשורת השונים ,קבוצת אלון עוברת טלטלות
וזעזועים גדולים.
לאור רגישות הנושא הן מבחינה משפטית והן מבחינה תקשורתית אמנע מלתאר ולעדכן
על הנעשה בקבוצה ,אך אני קורא לכל בעל תפקיד ממשקי הארגון המעוניין להתעדכן
בנעשה באלון או להשמיע דעה בעניין להתקשר או להזמין את עצמו לפגישה איתי
ואתפנה לכך בשמחה.

לנוחיותכם אני מצרף תרשים של מבנה החברות של קבוצת אלון

השקעות ריאליות
מהלך התקופה האחרונה קיבלנו מספר בקשות ממשקים שונים הבוחנים השקעה בחברות
תעשיה צעירות ומציעות לנו להצטרף להשקעה ולהיות שותפים עם הקיבוץ במהלכים אלו.
אנחנו רואים בחיוב רב הן את התהליך הפנימי שעוברים אותם קיבוצים והן את הפנייה
לארגון לקיום השותפות איתנו.
בתקופה הקרובה נקיים דיון פנימי בתוך הארגון כדי לחדד את ההחלטות הקודמות לבחון
אותן מחדש בכל הקשור למקום הארגון בהשקעות אלו.

מפעלים חקלאיים
מנפטה:
עונת ניפוט ארוכה הסתיימה בראשית ינואר .היקף שטחי הגידול השנה ,היה גדול
בכ 33%מהיקף הגידול אשתקד ,אולם כמות הכותנה שנופטה גדלה רק ב.01% -
ממוצע היבול הגולמי האזורי ,היה נמוך בכ 03%-משנה קודמת ועמד על  135ק"ג/ד',
פחיתת היבול מיוחסת בעיקרה לגשמים המוקדמים ועוצמתם ,אשר הפילו את
ההלקטים הפתוחים ארצה.
הגשמים גרמו גם לפחיתה משמעותית בטיב הכותנה ולהורדת ערך כספי ביחס למחיר
הבסיס מול אשתקד ,וזאת בנוסף לירידת מחיר הבסיס שחלה השנה.
בית הבד:
עונת המסיק הסתיימה בשליש הראשון של ינואר .כמות הזיתים שהגיעה למיצוי דומה
לכמות שטופלה אשתקד (כ 1,111 -טון זיתים) ,אך אחוז השמן בזיתים היה נמוך ועמד
על כ 05.2% -בלבד (תופעה כלל ארצית).
רותי פלך – פרידה
לאחר יותר מ 06 -שנים בהן כיהנה רותי פלך כמזכירת הארגון ,מסיימת רותי בימים אלו
את תפקידה ופורשת לגמלאות.
עבודתה של רותי נעשתה במסירות ,נאמנות ,מקצועיות ובשרות יוצא דופן לכולם .ומעל כל
זה אישיותה המיוחדת והנעימה הקרינה על כל צוות העובדים ,המשקים ,הלקוחות והספקים.
את רותי החליפה אלה יהב באואר מבית גוברין שהצטרפה לרחל מולאי המסורה והותיקה
ואין לי ספק ששתיהן ביחד ימשיכו לתת לכולם שרות אדיב ,מסור ומקצועי.

