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לחברים שלום,

אנחנו ימים ספורים לפני חג הפסח ,חג המסמן את בא האביב ואיתו התחדשות,
פריחה ולבלוב מאחל לכולנו חג חירות שמח ,חג של בילוי עם המשפחה בליל הסדר ובחופשה,
ולקראת קציר החיטים הקרב ובא ,תקווה ליבולים גבוהים לעובדי האדמה.
חג שמח לכם ולבני משפחותיכם!

משקי ערבה:
כפי שדווח בעבר ,משקי הדרום נכנסה לשותפות בקבוצת משקי ערבה (חלקנו כ ,.1% -ביחד עם
משקי הקיבוצים ,משקי הנגב וערבה אנרגיה) ,לצערנו כפי שפורסם לא זכינו במכסה במכרז
הראשון2
אנו בוחנים את עצמנו כל הזמן ,מסיקים מסקנות ונעים קדימה לעבר מכרזים נוספים מתוך
הכרה וידיעה כי מדובר בכניסה אסטרטגית לתחום מתפתח 2בהתאם להחלטות הממשלה ורשות
החשמל יהיו בעתיד הקרוב והרחוק הזדמנויות ,תהליכים ומכרזים נוספים 2יחד עם התארגנות
מחודשת ובחינות מעמיקות לקראת המכרזים הבאים,
חברת משקי ערבה בוחנת שיתופי פעולה מקומיים ואסטרטגיים נוספים 2במסגרת חלק משיתופי
פעולה אלו נבחנת גם אפשרות להקים פרויקטים במסגרת המכרז הנוכחי כך שהחברה תחל כבר
בקרוב בהקמת פרויקטים סולריים בקרקעות באזור הדרום והנגב2

תנובה:
לאחר שבשנה שעברה לא חילקה תנובה דיבידנד בגין רווחי ( .4.2מה שפגע בתוצאות הארגון
לשנת  ,).4.1הודיעה תנובה על חלוקה של  .24מליון  ₪לבעלי המניות שלה 2חלוקה זו לקחה
בחשבון מצד אחד את צרכי המזומנים והרצון לקבלת תשואה של
הבעלים ומצד שני התחשבות באתגרים ובמשימות הקיימים ועוד נכונו לחברה בתקופה הקרובה2

אמבר:
כפי שכבר דיווחתי בגיליון הקודם ,אחד מיעדי הארגון החשובים לשנה זו הינו שיפור יכולת השליטה
שלנו בנעשה באמבר2
למרות שיתוף פעולה ההדוק בין הארגונים השונים המחזיקים באגודה ,והרצון המשותף לשפר
ולהצמיח את אמבר ,אנחנו מקוים לקדם מס' פעולות שאמורות לשפר את אחיזתנו בפעילות חשובה זו2
אסיפת הבעלים של אמבר אישרה לפני ימים אחדים חלוקה משמעותית מאוד של רווחים בגין רווחי
 .4.1המתחלקים בין החזר לפי הון ,החזר לפי שימוש והחזרי מס2

דשן הצפון:
בשעה טובה נחתם השבוע הסכם הכניסה של משקי הנגב ומשקי הדרום כשותפים בדשן הצפון 2מצורף
לגיליון הודעה משותפת לארגונים ומשקי דן בעניין זה2

פיתוח המתחם במסמיה:
עם כתיבת שורות אלו אנחנו מתבשרים שהנהלת רמ"י אישרה בישיבתה האחרונה להחריג אותנו
מאותה החלטה שעד היום הגבילה את האפשרות לקדם בניה במתחם2
בהנחה שאכן זה כך ,מדובר בבשורה גדולה מאוד "ושחרור פקק" שחסם אותנו
בשנה האחרונה בפיתוח המתחם2

אסיפה שנתית:
שלא כמנהגנו ,השנה האסיפה השנתית הועברה מסיבות שונות לחודש יוני והיא תתקיים בתאריך
( ,91.2.6.91ולא כפי שפורסם ב )..222.4.9 -מיקום האסיפה ייסגר בימים הקרובים והזמנה מסודרת
תועבר למשקים 2אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות נציגים מכל הישובים באסיפה השנתית ולכן נא
שריינו כבר עכשיו מועד זה ביומנכם2

חג פסח שמח וכשר

