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חגיגה חקלאית
בשבוע שעבר התקיימה במפעלים האזוריים באבשלום "החגיגה החקלאית" של משקי דן,
אירוע שהפך למסורת מכובדת בשנים האחרונות.
האירוע היה מושקע ומהנה והצליח כמו תמיד לייצר חיבורים בין משק למשק ,בין המשקים
לבין הארגון ולחזק את הקשר המוצלח בין משקי הנגב למשקי הדרום.
יישר כוח והרבה תודה לכל צוות משקי דן על הפקת אירוע חשוב זה.
מפעלים חקלאיים
אנחנו נמצאים בעיצומה של עונת המפעלים החקלאיים כאשר שלושת המפעלים (מנפטה ,בית
הבד ומכון פיצוח השקדים) עובדים במלוא הקיטור ולאורך כל שעות היממה כדי לעמוד
בתפוקות הנדרשות .למפעלים אלו מצטרף השנה "גורן הדרום" שהצליח תוך פחות מחודש
מהפעלתו למלא כמעט עד אפס מקום את מחסניו (הרבה בזכות גדי ביתן וצוותו שהצליחו
לעמוד במשימה מורכבת זו).
הפעלת המפעלים מתבצעת ע"י צוות עובדים מקצועי ומיומן המשקיע את כל מרצו ע"מ לתת
שירות איכותי ,מקצועי ואדיב למגדלים השונים.
בתקווה ליבולים גבוהים ,תוצאות ומיונים טובים ,ובאותה נימה ,שתהיה שנה גשומה וברוכה!
אלון
מניות חברת אלון שהוחזקו בנאמנות במסגרת ההסדר שנחתם עם נושי החברה ,הועברו
בתחילת החודש ע"י הנאמן למחזיקי האג"ח ובכך נכון להיום מוחזקות כל מניות החברה ע"י
נושי החברה.
מהלך זה מסמן סיומו של פרק חשוב בארגון שברוב הזמן היה מפואר ומשמעותי אך מסתיים
בצורה עגומה תוך מחיקת ערך משמעותית משווי הארגון.
זה אולי הזמן לקיים בתוך עצמנו (כלל הארגונים) דיון מעמיק ו"בדק בית" בנושא.
ככל שתקודם בדיקה זו ,היא תעשה מתוך מטרה אחת עיקרית ,למנוע ככל האפשר הישנות של
סיטואציה כזאת בעתיד בהשקעות אחרות.

תכנית עבודה – 2018
שנת  2017לקראת סיום והכנת תכנית העבודה לשנת  2018עומדת לפתחינו.
במהלך השבועות הקרובים כל אחד מאגפי הארגון יכין את תכנית העבודה בתחומו הכוללת מטרות,
יעדים ותקציב הנגזר מיעדים אלו.
אנחנו בעיצומה של הכנת תכנית עבודה למימוש הבחינה האסטרטגית שהצגנו ואישרנו באסיפה
האחרונה ,כך שחלק נכבד מתכנית העבודה לשנת  2018יכלול יעדים ומשימות הקשורים למימוש
האסטרטגיה שנבחרה.

מסע מנהלי גד"ש לפולין  8-13( -למאי)2018 ,
"עם שאינו מכבד את עברו גם ההווה שלו דל  -ועתידו לוט בערפל"  -יגאל אלון.
ב"מגדלי הדרום" מארגנים משלחת של מנהלי הגד"ש למסע לפולין .מסע ייחודי ,המשלב מפגש פנים אל
פנים עם שואת העם היהודי ,ערכי הציונות ,העצמת ערכי אנוש תוך גיבוש חברתי וחיזוק הקשר בין
מנהלי הגד"ש.
המסע לפולין הוא חלק מההוויה המתגבשת שביסודה גיבוש והיכרות אישית של מנהלי הגד"ש המובילה
לפתיחות ,העברת מידע ,עזרה ואחריות הדדית .הוויה שפותחת פתח לשיתופי פעולה ושותפויות.
חשיבות המסע נעוצה במספר רבדים :היכרות ישירה ובלתי אמצעית עם שואת העם היהודי ודרכה
חיזוק ערכי אנוש ,העצמה אישית של מנהלי הגד"ש וכר פורה לגיבוש חברתי .כלי המהווה "מנוף"
למנהלי הגד"ש להתמודדויות האישיות והאזוריות שעוד נכונו לנו.
אני מברך על כל יוזמה המחזקת את הסולידריות בין בעלי התפקידים במשקים ,מחזק את אורי לוי על
הרמת הכפפה ורואה חשיבות גדולה בקיום מסע זה.
אבקש ממקבלי ההחלטות במשקים להיות פתוחים לעניין ומצפה לראות את כלל מנהלי הגד"ש במסע.

