בס"ד
6282.6.8

חברים שלום,
אנחנו ימים אחדים לפני חג השבועות ,חג מתן תורה ,החל בתקופת הקציר המסמן את
סוף האביב ותחילת הקיץ .חג זה הינו "חג החקלאי" החוגג את קציר יבולו ונחוג ביישובים
רבים כמסורת יפה וחשובה.

אסיפה שנתית
לפני כשבועיים התקיימה האסיפה השנתית של הארגון בבית גלילי שבקיבוץ נען
שאירח אותנו בצורה מרשימה ומכובדת והשקיע מאמצים רבים לאפשר לנו לקיים
אסיפה חגיגית ויפה 2הנוכחות הרבה של יישובי הארגון ועובדיו יחד עם אורחים
רבים שכיבדו אותנו בהשתתפותם ,היוו הוכחה ניצחת לחשיבות הארגון ע"י בעליו
ונתן לנו "רוח גבית" להמשיך ולהשקיע בהתארגנות ובהכנות הרבות לקראת
האסיפות הבאות2
באסיפה הוצגו ואושרו הדוחות הכספיים ,חלוקת הרווחים ,התקציב השנתי ונמסרו
דוחות על כלל מגזרי הפעילות של הארגון2
במהלך האסיפה נחשפנו מעט לפעילות החשובה והמבורכת של עמותת "לקט ישראל"
המשמשת כבנק המזון וארגון הצלת המזון הגדול בישראל2
בסיום האסיפה שמענו את הרצאתו המרתקת של מטפס ההרים דורון אראל2
בהרצאתו הציג דורון את הדמיון הרב בין תכונותיו של מטפס ההרים לבין התכונות
הנדרשות מכל מנהל ע"מ לעמוד ביעדיו ולהתגבר על המכשולים והאתגרים הניצבים
בפניו2

אני רוצה להודות לכל צוות הארגון שלקח חלק בהכנות הרבות להצלחת האסיפה.

יוסי עופר
בישיבת מועצת המנהלים הקרובה נפרד מיוסי עופר ששימש כיו"ר משקי הדרום ב6 -
השנים האחרונות2
במהלך התקופה בה ליווה אותי יוסי בצעדי הראשונים בארגון ,נחשפתי לאישיותו
המיוחדת ולתרומתו הגדולה לארגון2
יוסי משלב מצד אחד מנהיגות ,יושרה ,מקצועיות וניסיון רב ומצד שני ,יש בו אצילות,
נעם הליכות ,רגישות חברתית ומתן גיבוי מלא לכפופיו 2מגיע ליוסי קרדיט גדול על
מהלכים רבים מורכבים וחשובים שקודמו בארגון בשנים האחרונות2

יוסי ,המון תודה על כל ובהצלחה בהמשך!

מנכ"ל אחזקות
במסגרת המבנה הארגוני החדש נבחר באסיפה האחרונה אמיר שביט מקיבוץ נען למנכ"ל
אגודת אחזקות משקי הדרום2
כפי שגם הוסבר באותה אסיפה ,הכוונה למנות לארגון שני מנכלי"ם לשתי האגודות לא
תתממש בתקופה הקרובה ,ובשלב זה התכנית למנות רק מנכ"ל לאגודת האחזקות2
החלטה זו גררה עיכוב רב בתהליך הבחירה ,אך כאמור לאחר תהליך ארוך ומורכב נבחר
בפה אחד אמיר שביט שצבר בעברו ניסיון רב בפעילויות רבות הנושקות לפעילות אגודת
האחזקות2

נאחל לאמיר הצלחה בתפקיד חשוב ומאתגר זה.

ערבה אנרגיה
לאור השינויים הדרמטיים בשוק האנרגיה המתחדשת בכלל ובשוק ה PV -בפרט החליטו
שלושת הארגונים (משקי הקיבוצים ,משקי הנגב ומשקי הדרום) לשלב ידיים כגוף אחד
ולהקים שותפות עם חברת ערבה אנרגיה לטובת ייזום והקמה של שדות סולאריים על
שטחים שבגזרת משקי הנגב והדרום 2המטרה המרכזית במהלך זה הוא השאת ערך
לקיבוצים תוך מתן אפשרות להשתתפות בהשקעה2

קבוצת אלון

בהמשך לדיווח על קבוצת אלון בגיליון הקודם ועל הטלטלות והזעזועים שעוברים על הקבוצה,
המצב הולך ונעשה קשה ובעייתי יותר והנהלת החברה עסוקה בטיפול במשברים בכל קומות
הקבוצה2
עיסקת מכירת הר יבוע הכחול למוטי בן משה עומדת לקראת סיום ורשת מגה בתהליך מכירה
מתקדם לרשת "יינות ביתן"2
בשבוע שעבר אישרה אסיפת הנושים של חברת אלון לדרוש פרעון מיידי של כל חובות החברה,
עילה שלטענתם הועמדה לזכותם לאור מצבה הקשה של החברה 2מצב זה ידרוש מאיתנו בהקדם
לקבל החלטה האם פנינו למלחמה מול הנושים או להגעה להבנות איתם בכל הקשור להמשך
דרכה של החברה2
סיטואציה זו השפיע גם על התוצאות הכספיות של משקי הדרום לשנת ( .6.2והוצגו באסיפה
הכללית) לאור הפחתה משמעותית שערכנו בספרי הארגון בגין ההחזקה בחברת אלון2

כפר הנוער קדמה
במסגרת החלפת התפקידים עם מורדי זכיתי להחליפו גם כחבר הנהלה בכפר הנוער קדמה2
חברות זו בהנהלת הכפר יחד עם מעורבות רחבה יותר של משקי הדרום ,באה מתוך מחוייבות
ורצון
למעורבות חברתית בפעילות חשובה זו בתוך המרחב שלנו2
אני מצרף מכתב של שחר רובינשטיין מנהל הכפר על הפעילות ועבודת הקודש שנערכת בו ע"י
הצוות המדהים והמחויב של הכפר2

