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למשבר הקורונה השפעות לרוחב המשק כולו, ובתוכו גם עלינו - אגודות וחברות קבוצת משקי הקיבוצים. האתגר 
שלנו בחודשים האחרונים הוא לנהל את המשבר, ולצלוח אותו באמצעות היתרונות היחסיים שלנו. 

כפי שאנחנו עושים מדי תקופה, אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם - ממלאי תפקידים וחברים בהתיישבות הקיבוצית 
והמושבית - על המתרחש בגופים העסקיים המרכיבים את קבוצת משקי הקיבוצים. 

מבזק זה מכיל מידע שיווקי

תעשייה: "תואם" עוברת בעלות:

אגודת תואם פועלת משנת 1975 בתחום מימון שרשרת אספקה לייבוא. האגודה הוותיקה היוותה 
נדבך חשוב ועזר רב בהתפתחות מפעלי התעשייה הקיבוציים. רבים מהמפעלים הגדולים בקיבוצים 
החלו את פעילותם תוך שימוש בשירותי תואם. בשנים האחרונות קטן מספר המפעלים בקיבוצים, 
להשתמש  ממשיך   )30  - )כ  וחלק  תואם,  לשירותי  עוד  זקוקים  היו  ולא  גדלו  חלק  שנותרו  מאלו 

בשירותים.
השנה הסתיים תהליך בו מוזגה תואם וחברת הבת לשירותי שילוח ועמילות מכס  TFC לחברת 
עגש אחזקות והשקעות בע"מ שבבעלותה חברת שילוח ועמילות מכס )אלדן(. למשקי הקיבוצים 
הוקצו 36% ממניות עגש. בנוסף, הועברו מתואם למשקי הקיבוצים 105 מיליון שקל במזומן טרום 
העסקה. התהליך לביצוע העסקה לקח למעלה משנה, והוא נעשה במסגרת התוכנית האסטרטגית 
ויציאה מפעילויות בהן התועלת משרתת מספר מצומצם של בעלי עניין במגזר הקיבוצי. עם השלמת 
העסקה הופכת עגש לאחת  החברות המובילות במשק הישראלי בתחום מתן שירותי אשראי למימון 

שרשרת האספקה ובתחום השילוח ועמילות המכס. 

חברה נוספת מקבוצת תואם, תובלה משולבת שירותים בינלאומיים בע"מ נמכרה לצד שלישי שאינו 
קשור לחברת עגש בתמורה לכ- 2.6 מיליון ש"ח )את תובלה משולבת רכשה תואם בשנת 2017 

תמורת כ- 700,000 ₪(.

תיירות פנים: מכירת חלקנו במלונות בדפנה ובצאלים 

והתיירות,  המלונאות  פעילות  מתחום  לצאת  הוחלט  שבה  שלנו,  האסטרטגית  מהתכנית  כחלק 
הושלמה מכירת חלקנו במלונות שהוקמו בדפנה ובצאלים. אנו מאחלים לקיבוצים דפנה וצאלים 
שרכשו את חלקה של משקי הקיבוצים בפעילות כל אחד במקומו, הצלחה בקידום המלונות. אנו 

בטוחים שבהשקעותינו תרמנו להקמת מלונות איכותיים.

משק גל: עושה גלים בתקשורת   

במסגרת העמקת הפעילות התקשורתית שלנו בקיבוצים, הקמנו שותפות עסקית - משק-גל - עם 
חברת ענא-גל, ממשקי הגליל העליון. תאגיד "משק-גל" הינו הבעלים של אפליקציית המסרים 
הקהילתית "מקומי", אשר הייתה קיימת  בשימושם של יותר מ-120 קיבוצים. המוצר הושק בכנס 
ההנהגות האחרון בים המלח, ומאז מוצריו נמצאים במעל 150 קיבוצים! מקומי עבר שדרוג ניכר 
בהיקף השירותים והשימושים המתאפשר לקיבוצים ולחברים, עד היותו מעין "ארנק אלקטרוני", 
הצבעה  אונליין,  דיגיטלי  תקציב  דף  תשלומים,  ביצוע  חשבונות,  סליקת  למשתמש  המאפשר 
בקלפי דיגיטלית, תכנת מסרים ועוד. אנו בטוחים שבשנים הקרובות יגדל מאד השימוש בשירותי 

האפליקציה לתועלת הקיבוצים.

בניה: בית בקיבוץ   

ניב תורן )רמת השופט( הודיע על סיום תפקידו כמנכ"ל בית בקיבוץ. רן רונן מנכ"ל משקי הקיבוצים 
שכונות  בבניית  מוביל  לגורם  בקיבוץ"  "בית  הפכה  בהן  שנים  ניהול,  שנות  שבע  על  לניב  הודה 

  .B.O.T בקיבוצים. ניב ימשיך בחברה בתפקיד אחראי על תחום יחידות הדיור קטנות במודל

תיירות: כנפי משק

משבר הקורונה הביא להשבתת הפעילות של חברות התיירות, ובכלל זה גם חברת התיירות כנפי 
משק תור בע"מ שבבעלות משקי הקיבוצים. לאחר השבתת הפעילות התברר לנו שיש אי התאמה 
בין חוב הלקוחות בדוחות הכספיים לבין חוב הלקוחות הניתן לגביה בפועל. בבדיקה שערכנו על 
ידי חוקר מומחה התברר שלכאורה נעשו רישומים כוזבים בספרי החשבונות של החברה במשך 
לרישומים  אחראים  שלכאורה  מי  כנגד  במשטרה  תלונה  הגשנו  הבדיקה  בעקבות  רבות.  שנים 
הכוזבים. כיום אין בידי החברה  מקורות לתשלום מלוא חובותיה לנושים. אנו פועלים לגיבוש הסדר 
חוב במטרה לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בנושי החברה. בכוונתנו לעשות מאמץ מיוחד על מנת 
להגן על זכויות העובדים וזכויותיהם של לקוחות פרטיים שטיסתם בוטלה, וזאת בכפוף למגבלות 

המשפטיות הרלבנטיות.

משק אנרגיה: מגייסים הון להרחבת פרויקטים בקיבוצים

לפני ארבע שנים ייסדו "משקי הנגב", "משקי הדרום" ומשקי הקיבוצים את משקי אנרגיות סולאר 
הארגונים  כל  הצטרפו  הקמתו,  מאז  מתחדשת.  אנרגיה  של  פרויקטים  בהקמת  העוסק  תאגיד   -
החשמל  רשות  של  רבים  במכרזים  זכה  התאגיד  כבעלים.  לתאגיד  "מילואות"(  )למעט  האזוריים 
הסתיימה  ההנפקה  להקים.  שעליו  לפרויקטים  מימון  לגייס  בכדי  ההון  לשוק  לפנות  והחליט 
בהצלחה, והחברה המונפקת )משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ( תתחיל להיסחר בבורסה 
של תל אביב בימים הקרובים. הקרדיט להצלחת ההנפקה הוא של חן מלמד מנכ"ל החברה, ג'ון כהן 

יו"ר החברה, והצוות המצוין המלווה אותם על עשייתם הברוכה.

עד כאן הפעם. 
אנחנו מאחלים לכל חברינו בריאות טובה ושבוע נעים.  
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