
חדשות קבוצת משקי הקיבוצים

שלום רב, 
במבזק ידיעות זה נעדכן על פרויקט חברת נ.ס.ר להתיישבות להגנת הפרטים האישיים של חברי וחברות הקיבוץ 
על  פיננסים",  "משקי  של  קיבוצים  לחברי  המותאם  מטרה  לכל  הלוואה  שירות  על  ובתאגידיו,  הקיבוץ  במחשבי 
סיום חלוקת מתנות והטבות למחזיקי כרטיסי מועדון משקארד, "משק אנרגיה" עם פרויקטים חדשים של אנרגיה 

סולארית מתחדשת בקיבוצים, ו"בית בקיבוץ" השלימה פרויקטים, הפעם בדרום ובעוטף עזה.

ולחדשות בהרחבה:

מבזק זה מכיל מידע שיווקי

קבוצת משק אנרגיה: המהפכה האנרגטית עוברת בקיבוצים

קבוצת "משק אנרגיה" פועלת בכל התחומים האנרגטיים הנדרשים בחצר הקיבוץ ומחוצה לה. בין 
היתר מסייעת משק אנרגיה לקיבוצים לרכוש חשמל מתחנת הכוח הפרטית הגדולה ביותר במדינה, 
דליה אנרגיה, )בהחזקת משקי הקיבוצים בין היתר(, וכן מתחנות נוספות, ומייצרת חסכון של מיליוני 

שקלים לקיבוצים אלה. 
"משק אנרגיה שדות סולאריים" ממשיכה בהקמת פרויקטים קרקעיים סולאריים בקיבוצים. בנוסף 
קידמה משק אנרגיה בחודשים האחרונים הסכמים חדשים מול עשרות קיבוצים לפיתוח תב"עות 

סולאריות במטרה למקסם את משאבי הקרקע החקלאיים בקיבוצים.
זה  בפרויקט  מסילות.  בקיבוץ  קרקעי  פרויקט  סולאריים"  שדות  אנרגיה  "משק  חיברה  לאחרונה 
הפרויקט  הקרקע.  של  מירבי  ניצול  המאפשרת  מהפכנית  טכנולוגיה  בישראל  לראשונה  יושמה 
מצטרף לשורה של פרויקטים מחוברים ומייצרים חשמל בקיבוצים בהיקף של עשרות מגאווטים 

בכל רחבי הארץ.
שותפות משקי דוראל מובילה את שוק הפרויקטים הסולאריים על גבי גגות ומאגרים. השותפות 
זכתה ומקימה בימים אלה פרויקטים בהיקף של למעלה מ-MW 100 בשותפות עם כ-80 קיבוצים.

משקארד: מתנות לעשרות אלפי חברי המועדון

"משקארד" מועדון הצרכנות של חברי ותושבי הקיבוץ והסקטור ההתיישבותי בכלל, סיים חלוקת 
7.5 מיליון ₪ מרווחי משקי הקיבוצים ישירות לחברי המועדון- במזומן, בשוברים ומתנות.  

החברות  ההתיישבותי.  לסקטור  המוביל  הצרכנות  מועדון  הינו  הקיבוצים  משקי  מבית  משקארד 
הטבה  ביניהם  עסק,  בתי  באלפי  והנחות  בהטבות  מזכה  והיא  בלבד,  בחודש   ₪  2 עולה  במועדון 
בתדלוק בתחנות הדלק של 'דור אלון' ו'טן' ובחנויות הנוחות שלהן, הנחה בביטוח חקלאי בפוליסות 
מקיף לרכב )חודש חינם( לפוליסות חדשות, חודשיים חינם בהחזרי הלוואה )קרן וריבית( בלקיחת 
הלוואה מ"משקי פיננסים", הנחות בזירת הסחר משקארד הכוללת חנויות תקשורת וצילום, חשמל 
ופנאי,  לייף-סטייל  ולילדים,  מחנאות  ספורט,  ולגן,  לבית  היקפי,  וציוד  מחשוב  ואלקטרוניקה, 
מופעים  הקולנוע,  ברשתות  מוזלים  מחירים  מוזלים,  במחירים  ומסעדות  בוקר  לארוחות  שוברים 
מהארץ ומהעולם במחירים מוזלים, הנחות בחברת התיירות כנפי משק, בבתי מלון וצימרים ברחבי 

הארץ, במלונות בוטיק ובבתי המלון ארץ צאלים וארץ דפנה. 
אתר משקארד

"בית בקיבוץ": שכונות חדשות בניר יצחק וצאלים

בקיבוצים  בינוי  תהליך  השלימה  בקיבוצים  ובנייה  מימון  בתכנון,  המתמחה  בקיבוץ"  "בית  אגודת 
צאלים וניר יצחק. בצאלים נמסרו ואוכלסו 14 בתים בשכונה החדשה שנבנתה בקיבוץ, השיתופי. 
בדירות מתגוררים חברי קיבוץ שזכאים לבית קבע במסגרת ההסדרים של הקיבוץ. הקיבוץ השני 
בו ניהלה "בית בקיבוץ" את פרויקט הבינוי הוא ניר יצחק שבעוטף עזה, שם אוכלסו "בתי אגודה" 

בשכונה החדשה. גם כאן הדיירים הן משפחות של חברי קיבוץ.

פרויקטים על קרקע, גגות ומאגרים

שלומי גרבר ובעז שני )מנכ"ל(. טיפ תקשורת

הפרויקט הצף הראשון על גבי מאגר מים – מחובר בימים אלה 

בימים אלה, מחובר הפרויקט הצף הראשון על גבי מאגר מים. המערכת הוקמה בשיתוף פעולה עם 
חברה בינלאומית, המובילה בתחום המערכות הצפות. המערכת בהספק של כ-KW 600 צפויה 

לספק תצרוכת מלאה, למשך כל השנה, לכ-50 בתי אב.

"משקי  בשותפות   נוסף  כבעלים  הצטרפה  אשר  הירדן"  עמק  "משקי  את  מברכים  אנחנו  לסיום, 
אנרגיות סולאר". משקי עמק הירדן הצטרפה בכך למשקי הקיבוצים ולחמישה ארגונים כלכליים 

קיבוציים אזוריים אחרים הרשומים כבעלים בשותפות.  ברוכים הבאים !

הגנת פרטיות החברים: 80 קיבוצים כבר הצטרפו 

80 קיבוצים כבר הצטרפו ליוזמת חברת נ.ס.ר להתיישבות )בבעלות משותפת של משקי הקיבוצים 
והקיבוץ הארצי( לקדם הגנה על פרטיות חברי הקיבוץ, וכל המידע הדיגיטאלי שבאחריות הקיבוץ 
ומתייחס לחברים, כגון: תקציב אישי, נתוני שכר, נתוני בריאות, מספרי טלפון קוויים ו/או סלולארי, 
מידע מוועדות קליטה, חינוך, בריאות, מידע על השכלה, גיל, מוצא, תפקידים, נטייה פוליטית, שרות 

צבאי ועוד. 
ידי  על  מחמירות  תקנות  אימוץ  אחרי  תאוצה  צבר  משפטי,  ועוגן  טכנולוגי  עוגן  על  נשען  המהלך 
והגנה  ישראל )מאי 2017( בכל הקשור לנושא אבטחת מידע אישי, הגנת מאגרי מידע  ממשלת 
על הפרטיות. נדבך מרכזי בתקנות מטיל אחריות פלילית וקנסות כבדים על נושאי משרה ובעלי 

תפקידים בקיבוצים, ואף סנקציות מנהליות ואחריות נזיקין מול תובעים פוטנציאליים. 
נ.ס.ר להתיישבות מחזיקה ברישיון התקשורת של הקיבוצים מטעם משרד התקשורת. אנשיה צברו 
ניסיון רב בהדרכת אנשי הקשר בקיבוצים על  שילוב תשתיות תקשורת בין הקיבוץ הוותיק לשכונה 
חדשה, הנחת תשתיות אופטיות וטכנולוגית חדישות, טיפול במרכזייה טלפוניתIP, סלולר, טלוויזיה 

רב-ערוצית, הסכמים מול HOT ו- YES, וטיפים חשובים.  אתר הנ.ס.ר להתיישבות 

שירות חדש: הלוואות מותאמות לחברי קיבוצים

משקי פיננסים מציעה שירות חדש של הלוואות המותאמות במיוחד לחברי קיבוצים. 
ההלוואות מחולקות לשתי קטגוריות מרכזיות: 1. הלוואה לכל מטרה 2. הלוואה למטרה מוגדרת. 
היתרון של משקי פיננסים על פני אחרים הוא היותה אגודה שיתופית, המדברת "קיבוצית", ומציעה 
סיוע במימון תשלום דמי ההיוון עבור שיוך, לתשלום דמי הקליטה, מימון התשלום להון אגודה, 
התשלום להשלמה פנסיונית, לתשלומי בריאות ועוד. באפיק "הלוואה לכל מטרה", מוצע מימון 
נוח למימון חופשה, מימון לימודים, מימון שמחה משפחתית, מימון שיפוץ בדירה, מיחזור הלוואות 
פוגעת  שאינה  בנקאית  חוץ  בהלוואה  מדובר  כי  מדגישים  באגודה  המינוס'.  'סגירת  או  קיימות 

במסגרת האשראי שלכם בבנק. 
משקי פיננסים 

"ארנק אלקטרוני" לכל חבר

משקי הקיבוצים ו-Anagal  נרגשים לבשר על פלטפורמה דיגיטלית חדשנית בתחום התשלומים 
וניהול הקשר עם התושב. המערכת פותחה לאחר כמה מחקרי עומק מול הנהלות קיבוצים, דרכם 
אינם  הקיבוץ  למוסדות  והתושב  החבר  בין  הפנימיים  ההתחשבנות  תהליכי  כי  למסקנה  הגענו 
וכי קיים צורך מרכזי בהסדרת  מקבלים מענה מיטבי בתשתיות הקיימות כיום כמעט בכל קיבוץ, 

המענה עבור ביצוע וסליקת תשלומים בין החבר/תושב למוסדות הקיבוץ. 
מדובר בפלטפורמה חווייתית, חדשנית ורחבה המספקת למנהלי הקהילות ולחברים פתרון הוליסטי 
וידידותי לשימוש לניהול תהליכים כאלו, לקבלת דף תקציב אישי, ביצוע סקרים, אתר תדמיתי ועוד. 
היא שנגענו  והתחושה  נהדרים,  הפידבקים  במספר קיבוצים,  פיילוט  לאחר  כרגע  נמצאים  אנחנו 
המוצר  את  לפתח  במטרה  קדימה  ממשיכים  אנחנו  קיבוץ.  בכל  כמעט  וכואבת  מרכזית  בנקודה 
תתקיים  התשלומים  מערכת  של  החדשה  הפלטפורמה  השקת  חבר.  לכל  ושמיש  נגיש  שיהיה 
במהלך כנס ההנהגות הקרוב ב 17.2.20. נהיה שם בצוות מורחב בשיתוף עםAnagal  ועם מוצרי 

הסברה והמחשה, במטרה להשלים את הפיתוח ולהנגיש אותו לציבור בהקדם. 

* אין לראות בפרסום זה משום הצעה או הבטחה למתן אשראי. האשראי ינתן בכפוף לשיקול דעת האגודה 

ותנאיה. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

עד כאן הפעם. 
להתראות במבזק הידיעות הבא. 

שלכם, 
קבוצת משקי הקיבוצים

www.mishkei.co.il

היי דרומה. שכונות ניר יצחק וצאלים
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