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חברים וממלאי תפקידים יקרים שלום רב, 
קיטון משמעותי בתחלואה הביא עימו חזרה )כמעט מלאה( לשגרה. זו בשורה 
נהדרת לכולנו - מעט חולים, פחות סכנה להידבק ולהדביק, פחות הגבלות, 
ויותר פעילות עסקית וכלכלית. אנחנו מגישים לכם מקבץ ידיעות על פעילות 

האגודות שלנו, אשר מתרחשת ברובה בקיבוצים. נצא לדרך.

מכיל מידע שיווקי

משקי הקיבוצים מרחיבה אחזקות: תחזיק ב - 50% מחברת מי-רם חשמל 
מרחיבים מעורבות במשק החשמל: אנו שמחים לבשר כי קבוצת משקי הקיבוצים חתמה לאחרונה 
על הסכם מימוש אופציה להגדלת אחזקתה בחברת מי-רם תשתיות חשמל בע"מ. לאחר קבלת 
ב-50%  בת  אגודת  באמצעות  תחזיק,  הקיבוצים  משקי  העסקה,  והשלמת  הסופיים  האישורים 
מחברת מי-רם, במקביל לאחזקה של חברת רימון )שבבעלות גרנות והפניקס( ב-50% הנוספים 

במי-רם.

מתמחה בניהול ותפעול פעילות  )גן שמואל(  מי-רם תשתיות חשמל, המנוהלת ע"י אילן אדוט 
הנדרשות  והתמחויות  תחומים  במגוון  חשמל  למחלקי  פרטני  בייעוץ  בקיבוצים,  החשמל  חלוקת 
למחלקי חשמל בעולם המורכב של ניהול משק חשמל מתקדם, בסביבה רוויית רגולציה וצרכנים. 

חשמל  תשתיות  שדרוג  בקיבוצים,  חשמל  מחלקי  של  מלא  ותפעול  ניהול  לצד  מי-רם:  יתרונות 
ייעוץ  שירותי  גם  לקיבוצים  נותנת  מי-רם  המנייה,  מערך  לשדרוג  פרויקטים  וביצוע  בקיבוצים, 
והתאמת  וגבייה,  בילינג  בנושא  פתרונות  ופחתים,  אנרגיה  מאזני  ניהול  רגולטוריים,  בנושאים 

הפעילות הסולארית לדרישות אמות המידה של רשות החשמל - בהתאם לצורכי הקיבוץ.

תוכנה לניהול אנרגיה: מי-רם פיתחה תוכנה ייעודית אשר נותנת מענה מלא לניהול מערך האנרגיה 
יעיל את  ולנהל באופן  בקיבוץ, המאפשרת למחלק החשמל הקיבוצי לאתר פחתי חשמל ברשת 
סולאריות  מערכות  ריבוי  עקב  בעיקר  יותר,  הרבה  למורכב  ליום  מיום  הופך  אשר  האנרגיה  מאזן 
באסדרות השונות וריבוי שותפויות בין הקיבוץ לגורמים פרטיים, רכישות חשמל מיצרנים פרטיים 

)יח"פ( והאינטרסים השונים של היזמים, הקיבוץ, וחברת החלוקה.

רגולציה: בעקבות מעורבותה של מי-רם במשק החשמל של עשרות קיבוצים והיכרותה העמוקה 
עם המורכבויות של ניהול המחלקים, ולצד היכרות עמוקה עם דרישות הרגולציה - מי-רם מייצגת 
של  וההחלטות  המידע,  בקשות  השימועים,  לכל  ומגיבה  החשמל  רשות  מול  החשמל  מחלקי  את 

הרשות הנוגעות לפעילות החשמל והחלוקה בקיבוצים.

מייצגת הבעת אמון בחברה ובהנהלתה, ושאיפה למצב את מי-רם  משמעות הגדלת האחזקות: 
והצרכים  הקיבוצי  העולם  של  הבנה  לצד  הקיבוצית,  בתנועה  החלוקה  פעילות  את  המרכז  כגוף 

והאילוצים של הקיבוץ בשוק החשמל המתפתח והמשתנה.

יזמות: בעקבות הגדלת האחזקה של קבוצת משקי הקיבוצים במי-רם, החברה מתכוונת להמשיך 
ולפתח פרויקטים נוספים של יזמות בתחומי המחלקים כגון אגירה בשטחי המחלק, ניהול רשתות 
חשמל חכמות ופיתוחים חדשניים סביב רשת החשמל הקיבוצית. לאחרונה חתמה מי-רם על מספר 
הסכמים עם קיבוצים והיא מקדמת ביצוע של פרוייקטי אגירת אנרגיה משמעותיים בקיבוצים, הן 
חברת  של  חדשנית  אגירה  בטכנולוגיית  שימוש  ע"י  והן  ליתיום-איון,  בסוללות  אגירה  באמצעות 

אוגווינד, איתה יש למי-רם הסכם שת"פ.

תנופה: הגדלת האחזקה של משקי הקיבוצים במי-רם, מכניסה תנופה נוספת לפעילות החברה, 
שנמצאת בגידול משמעותי בקיבוצים. כך נוצרת סינרגיה לפעילות שיווק החשמל ע"י משקי אנרגיה, 
אגודת הבת של קבוצת משקי הקיבוצים, ושילוב הטיפול במכירת חשמל עם שירותי ניהול וייעוץ 
למחלק. אלה ביחד יגדילו את הערך שמשקי הקיבוצים ומי-רם יוכלו להביא ללקוחותיהן, ויאפשרו 

פתרון משולב לבעיות בניהול החלוקה לקיבוצים שרוכשים חשמל מוזל.

ליצירת קשר והתייעצות-מוזמנים לפנות: 

alonp@mishkei.co.il - אלון פלד ,ilan@meyram.com - לאילן אדוט

הזדמנות: רכישת חשמל מוזל באמצעות "משקי אנרגיה"  
מציעה  אנרגיות",  "דליה  הכח  מתחנת  הגדולה  החשמל  משווקת  שהיא  אנרגיה",  "משקי  אגודת 
מוזל  חשמל  לרכוש  בהתיישבות  ותאגידים  מים  ולאגודות  בקיבוצים  תעשייה  מפעלי  לקיבוצים, 
באמצעותה. הצעתה של משקי אנרגיה מגיעה בהמשך להודעת "דליה אנרגיות" לרשות החשמל 
על כוונתה לעבור לזמינות מלאה, למכירה של מלוא תפוקת החשמל של התחנה ללקוחות פרטיים. 
כלומר, כ-330 מגה-ואט שסופקו עד כה לחברת החשמל ישווקו לציבור. לאור העובדה כי קבוצת 
משקי הקיבוצים היא מחזיקת המניות הגדולה ב"דליה אנרגיות", אנחנו רואים בכך הזדמנות לרכוש 
דרכנו )משקי אנרגיה( חשמל במחיר מוזל שיחסוך לכם בהוצאות. נציין כי כבר היום יותר מ- 230 

קיבוצים, מושבים שיתופיים ואגודות מים כבר רוכשים חשמל מוזל באמצעות משקי אנרגיה.  

איך מתבצע השינוי? מערך שירות הלקוחות של "משקי אנרגיה" דואג לניוד החשבונות אל יצרן 
החשמל הפרטי, ומעניק חבילה התפורה על פי מידות וצרכי הלקוח. אספקת החשמל של הלקוח 

נותרת על כנה, למעט המחיר, אשר יורד.  

מי עוד יכול ליהנות מההזדמנות? תאגידים, כפרי נוער, מכללות שבזיקה קיבוצית וישובים כפריים. 

והן  במועד שניתן לממש אותה,  מעט. המכסה הנוספת מוגבלת. הן בהיקפה  זמן להתלבט?  יש 
במתכונת של "כל הקודם זוכה" . 

איך נעשה תהליך ההתקשרות? תהליך רכישת החשמל באמצעות משקי אנרגיה הוא פשוט ונגיש. 

תחילה מתבצעת פגישה/שיחה ובה הסבר מפורט מיצרן החשמל הפרטי על רכישת חשמל מוזל 	 
דרכינו. 

בשלב השני, הלקוח מתבקש לשלוח אלינו את נתוני הצריכה של השנה האחרונה, על מנת שנוכל 	 
להעריך את כמות הצריכה וגודלו של הלקוח. 

ברכישת 	  הייצור  ברכיב  ההנחה  אחוז  את  הכולל  הצעה/הסכם  מקבל  הלקוח  השלישי,  בשלב 
חשמל דרכינו.

היתרונות: מקבלים יותר, משלמים פחות 

הניסיון והידע הרב שצברה משקי אנרגיה מאפשרים להתאים לכל לקוח "חבילת אנרגיה" על פי 	 
מידותיו וצרכיו, בהנחה ובחיסכון משמעותיים ולאורך זמן, ביחס לתעריפי חברת החשמל. הלקוח 

זוכה להנחה משמעותית.

מערך שירות לקוחות מלווה את אספקה של מאות מגה-ואט ללקוחות החברה, תוך הקפדה על 	 
שירות אישי ופרטני לכל לקוח.

כחלק מקבוצת משקי הקיבוצים, למשקי אנרגיה גב כלכלי יציב ואיתן וניסיון רב שנים בשיווק 	 
חשמל למגזר הקיבוצי הרחב ולאלפי לקוחות פרטיים.

naamaz@mishkei.co.il :לפרטים נוספים אפשר לפנות לנעמה זך, סמנכ"לית סחר ושיווק

www.mishkei.co.il מוזמנים להתעדכן באתר שלנו
סוף שבוע נעים ובריאות איתנה. 

שלכם,
הנהלת קבוצת משקי הקיבוצים

בית בקיבוץ: "מחויבות ללקוחות ואחריות ניהולית מלאה על תהליך הבנייה"
אגודת בית בקיבוץ שותפה בימים אלה לקידום פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות ב- 20 קיבוצים. 
מנכ"ל האגודה ארז אייזנר, המציין בימים אלה שישה חודשים בתפקיד מקפיד לנקוט מדיניות של 
מעורבות אישית בכל פרויקט. לדבריו צמצום ממדי התחלואה במשק החישו את העבודות, ומאפשר 
להסתיים  שעתידים  הפרויקטים  ברוב  נוספים  שלבים  ולהתחיל  פרויקטים,  ולסיים  מאמץ  לרכז 

בחודשים הקרובים.

את היתרונות על פני מתחריה בשוק מסביר ארז בכך שבית בקיבוץ היא חברה קיבוצית, המביאה 
להתקשרות עם הקיבוץ היכרות מעמיקה עם תהליכים קיבוציים פנימיים, הכרת האילוצים, ניסיון 
משום  גבוהה  פיננסית  ואיתנות  בקיבוצים,  ציבוריות  תשתיות  ופיתוח  מגורים  שכונות  בהקמת  רב 

היותנו חלק מקבוצת משקי הקיבוצים. 

עיקרי המודל החדש: מקצועיות, תוך עמידה בזמנים ובעלות ההקמה 

בקרה  מערכת  לפרויקט  מביאה  בקיבוץ  בית  בפועל,  ארז  מיישם  אותו  החדש  המודל  במסגרת 
הנדסית והבטחת איכות מקצועית אשר מלווה את הקיבוץ והדיירים בכל שלבי הביצוע, מתחילתו 

ועד סופו כולל בדק בית לדייר לפני אכלוס.

צוות הפרויקט - מנכ"ל, מנהל הנדסי ומנהלי הפרויקטים מעורבים בכל השלבים החל משלב התכנון 
ועד סיום הפרויקט, עוקבים מקרוב ומוודאים עמידה בלוחות הזמנים ועלות ההקמה שנקבעה מול 

הלקוחות.

100 יחידות דיור חדשות

בימים אלה מתחילה האגודה בביצוע של כ - 100 יח"ד ועבודת פיתוח ותשתיות במספר קיבוצים. 
זאת בנוסף לקידום שלבי התכנון והוצאת היתרים בפרויקטים נוספים שבניהולה.

דרך  החדשה,  לדרך  שלנו  שותפים  ולהיות  אלינו  לפנות  עתידיים  ודיירים  קיבוצים  מזמינים  אנו 
מקצועית ואמינה תוך מחויבות ללקוחות ואחריות ניהולית מלאה על תהליך הבנייה. 

 erez@mishkei.co.il מוזמנים ליצור קשר ישיר עם ארז אייזנר, מנכ"ל בית בקיבוץ

איך מאתרים נדל"ן מניב בקיבוץ?
תכנית חדשה של משקי הקיבוצים מציעה לקיבוצים דרכים ומקורות לניצול נדל"ן מניב בשטחם. 
נציגים של יותר מ-50 קיבוצים השתתפו ביום עיון ייחודי אשר הציב במרכזו את הנושא של נדל"ן 
ו"משקי עטיה מניבים בקיבוצים". המפגש היה מקוון,  "בית בקיבוץ"  היו  מניב בקיבוץ. המארגנים 
על  להם  והודה  המשתתפים  את  בירך  אשר  רונן,  רן  הקיבוצים  משקי  מנכ"ל  של  בדברים  ונפתח 
השתתפותם. רן הדגיש את המחויבות של משקי הקיבוצים להשקיע בפיתוח נדל"ן בשטחים בחכירת 
קיבוצים ואמר "משקי הקיבוצים נמצאת בחזית יזום הנדל"ן בקיבוצים מתוך הבנה שחשוב להציע 
לקיבוצים שותפות לטווח ארוך עם ארגון של קיבוצים, לו ההון והידע הנדרשים להקמת הפרויקט. 
יש ערך רב לשותפות אמת בפרויקטים עתירי הון לטווח ארוך". עו"ד מיכי דרורי, מנהל המחלקה 
המשפטית של התק"צ ציין כי "התנועה רואה בפרויקטים של נדל"ן מניב חלק מסל הנכסים שמחזיק 
קיבוץ". הוא סקר את המגבלות הקיימות בתחום הסטטוטורי, וקרא לקיבוצים למהר ולפעול, כיוון 

שככל שעובר הזמן, רשויות המדינה לא מקלים את התנאים, אלא להיפך. 

תכני יום העיון התמקדו בהיבטי הנדל"ן המניב. עו"ד רמי צידון ממשרד לאמעי, סידר, רהט, צידון 
נדרש  שהקיבוץ  ההתארגנות  תהליכי  את  וסקר  יזם,  עם  התקשרות  של  המבנה  את  תאר  ופינק 
לבצע כשלבים מקדימים לקראת עסקה בתחום הנדל"ן. גדי בארי ממשרד גיזה סקר את מצב שוק 
הנדל"ן המסחרי ושוק המגורים להשכרה בשנים האחרונות, והציג בפני המשתתפים צפי של מצב 
השווקים "ביום שאחרי הקורונה". אמנון סודרי המכהן כיו"ר במספר קיבוצים תיאר שורת פרויקטים 

בהם הוא מעורב מתוקף תפקידו, וניסיון חיובי שצבר בקשר עם משקי עטיה בעסקת נדל"ן.

דלית עטיה מנכ"ל משקי עטיה מניבים בקיבוצים, וניב תורן מנהל "דירה להשכיר בקיבוצים" במשקי 
הקיבוצים הוסיפו כל אחד בתורו על פתרונות שמשקי הקיבוצים מציעה לקיבוצים לפיתוח נדל"ן 
מסחרי ומתחמי יחידות קטנות בקיבוצים. לסיום, נהנו המשתתפים מהרצאתו של פרופ' יוסי יסעור, 
עבודה  בכלי  אותם  וצייד  ההחלטות,  קבלת  בתהליך  אנשים  על  הגורמים שמשפיעים  את  שהציג 

להובלת תהליכי קבלת החלטות בקיבוצים. 

אל  לפנות  מוזמן  בכנס  שהוצגו  הקיבוצים  משקי  של  והפתרונות  המצגות  את  לקבל  שמעוניין  מי 
niv@mishkei.co.il | dalit@attia.co.il דלית עטיה או ניב תורן

חדש ב"משקארד": הטבות ותשלום מהנייד   
תשלום  פלטפורמת   -  ANYPAY עם בטאץ'  מהנייד  לתשלום  מתקדמים  משקארד:  בכרטיס  חדש 
ועוד,  אטרקציות  מזון,  ברשתות  חדשות  והטבות  ישראכרט  באפליקציית  אנדרואיד  למשתמשי  חדשה 

במיוחד לחברי המועדון.

בנגיעה אחת רכה: משתמשי מכשיר טלפון סלולארי מסוג אנדרואיד נהנים מאפשרות לתשלום ישירות 
מהנייד. איך עושים את זה? נרשמים לשירות ANYPAY  באפליקציית ישראכרט, משייכים את כרטיס 
ומשלמים בקלות  ה-משקארד שלכם באפליקציה, מקרבים את גב הטלפון הנייד למסוף בית העסק, 

מהנייד.

הטבות נוספות: גם החודש העלינו הטבות חדשות ואטרקטיביות לחברי מועדון משקארד והתאמנו אותן 
לקהל היעד ולאופי התקופה. זה החל בפסח, אז הענקנו ללקוחות 20% הנחה על שוברים לרשתות המזון 
ויין שהעניק  יזמנו שיתופי פעולה עם אתר פאנקו לרכישת אלכוהול  ו'יינות ביתן'. כמו כן,  'מגה'  'רמי לוי', 
ללקוחותינו 25% הנחה לרכישת יינות, 35% הנחה באתר פוקס הום, 30% הנחה באתר הסחר H&O וגם 
ארוחת מק רויאל במקדנולדס - ב- 25 ₪ בלבד במקום 50 ₪. הטבות אלה ונוספות ניתן למצוא באתר 

 .www.meshekard.co.il המועדון

ללקוחות  אטרקטיביים  מבצעים  שורת  יזמנו  האטרקציות,  ופתיחת  לשגרה  החזרה  לתהליך  בהמשך 
משקארד, ביניהם כרטיס כניסה לספארי ב- 39 ₪ )במקום 78 ₪(, חמי געש ב- 54 ₪ )במקום 110 ₪(, 

קייקי כפר בלום כרטיס ב- 50 ₪ )במקום 103 ₪( ועוד. 

החל מהחודש ניתן לרכוש באתר גם מכונות קפה ביתיות של חברת נספרסו ב- 399 ₪ בלבד, כולל 100 
קפסולות ומשלוח עד הבית.
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