בס" ד

ערב ראש השנה תשע"ז

חברים שלום!
חגיגה חקלאית
לפני כשבועיים התקיימה ב"אתר ראשונים" בקיבוץ רוחמה החגיגה החקלאית של משקי דן ,אירוע שכבר
הפך למסורת מכובדת בשנים האחרונות.
מעבר למיקום המיוחד ,האוירה ,האוכל והמופע התרבותי ,יש באירוע זה ערך מוסף גדול בחיבורים שהוא
מייצר בין המשקים ,בין הארגון למשקים ובין שני הארגונים (משקי הנגב ומשקי הדרום).

יישר כח והרבה תודה לצוות משקי דן על הפקת אירוע חשוב זה.
מפעלים חקלאיים
הפעילות במפעלים החקלאיים תופסת תאוצה זאת לאחר כחודשיים של עבודה מאומצת במכון הפיצוח.
בשבוע שעבר החלו המנפטה ובית הבד את פעילותם האינטנסיבית.
פעילות זו מתבצעת ע"י צוות עובדים מיומן ומקצועי ,המשקיע לילות כימים ואת כל מרצו ע"מ לתת את
השרות הנדרש למגדלים השונים.
בתקווה ליבולים גבוהים ותוצאות ומיונים טובים בכל המפעלים.
משקי הערבה
העסקה להקמת השותפות בין הארגונים (משקי הקיבוצים ,משקי הנגב ומשקי הדרום) לערבה אנרגיה
נכנסת ליישורת האחרונה ואנחנו מקוים שבמהלך התקופה הקרובה כל התנאים המתלים לביצוע העסקה
ייסגרו.
בהזדמנות זו חשוב לי לציין שמהות הארגון במתן אשראים לפעילות העסקית של המשקים לא תפגע
כתוצאה מעסקה זו והארגון ימשיך במדיניות מתן אשראים כפי שהיה עד כה.
אסטרטגיה לארגון
לאחר שבחינה אסטרטגית לכלל הארגון נעשתה בפעם האחרונה בשנת  ,9002החליטה מועצת המנהלים
בישיבתה האחרונה לקדם תהליך חדש של בחינה ועדכון האסטרטגיה של הארגון.
בחינה זו נובעת מהתמורות והשינויים הרבים שנעשו בשנים האחרונות הן בארגון ,הן במשקיו והן
בהתייחסות המדינה אל המגזר החקלאי בכלל והקיבוצי בפרט.
הכוונה לקדם מהלך זה בתקופה הקרובה ולעדכן על תוצאותיו באסיפה הכללית המתוכננת לאמצע .9002

מיסוי קיבוצי
במסגרת שלל המאבקים שאנחנו מתמודדים מולם במהלך השנה האחרונה מול משרדי הממשלה השונים,
מתעצם בתקופה האחרונה המאבק בכוונת משרד האוצר  /רשות המיסים לשנות בצורה מהותית את חישוב המס
בקיבוץ .שינויים אלו ,ככל שיתקבלו ,מהווים פגיעה קשה במהות הקיבוץ ויש להם השלכות חמורות הן לקיבוץ
המתחדש והן לקיבוץ השיתופי.
כנס של בית ההשקעות "אלומות" יתקיים ביום חמישי  02/00/900/באולם הכנסים במשקי הדרום (מומלץ!),
במסגרת כנס זה יציג רו"ח ירון רייכמן (מנכ"ל ברית פיקוח) את עיקרי השינויים המתוכננים במיסוי הקיבוצי
ומשמעותם ואת דרכי הפעולה הנעשים ע"מ למזער נזקים אלו.

הזמנה מסודרת נשלחה לכולכם .

ולסיום ,עם פרוס השנה החדשה אני מבקש לאחל לכולם
שנה של בריאות ,שלום ,הגשמה ועשייה.
שנה טובה לחקלאות ולחקלאים ,שנה של גשם בעיתו.

שנה טובה!

