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אנחנו מתכבדים להגיש לכם את חדשות קבוצת משקי הקיבוצים, ובפתחם 
הכללית.  באספה  בהרחבה  שיוצג   2020 בשנת  הקבוצה  פעילות  סיכום 

מוזמנים לקרוא ולהתעדכן.

מכיל מידע שיווקי

משקי אנרגיה: שילוב מתקני אגירה בקיבוץ בשיתוף עם דליה אנרגיות    

קידום נושא אגירת החשמל מצוי כעת במרכז הדיונים והשיח של רשות החשמל כחלק בלתי נפרד 
מקידום יעדי האנרגיה המתחדשת של מדינת ישראל, והגעה ליעד של 30% ייצור חשמל מאנרגיות 

מתחדשות לשנת 2030. 

לביצוע  ומשמעותיים  מתאימים  לקוחות  הינם  בפרט,  ההיסטוריים  והמחלקים  בכלל  הקיבוצים 
פרויקטים של אגירה. בימים אלו קיבוצים רבים מקבלים פניות לביצוע וקיום שיתוף פעולה בהקמת 
וניהול  מתקן אגירה בחצר הקיבוץ, החלטה שיש לה משמעות דרמטית ארוכת טווח על המחלק 

משק החשמל העתידי בקיבוץ, משמעויות שלא תמיד ברורות עד הסוף בעת ההתקשרות. 

לנו במשקי אנרגיה, כזרוע השיווקית בקיבוצים של דליה אנרגיות - תחנת הכח הפרטית הגדולה 
ביותר בישראל, יש יסוד סביר להניח שעסקאות אגירה מסוג זה בשיתוף עם יח"פ יהיו אטרקטיביות 
ויביאו ערך משמעותי לקיבוץ. אנו מגבשים כעת הצעה ביחד עם דליה אנרגיות בנושא האגירה, 
הצעה שתועבר לקיבוצים בהקדם. אנו ממליצים לכם להמתין להצעתנו בנדון ורק לאחר מכן לקבל 

החלטה לגבי התקשרות והתחייבות כה משמעותית בנושא האגירה. 

אנרגיות.  מדליה  חשמל  של  נוספת  הקצאה  קיבלה  אנרגיה  שמשקי  מזכירים  אנו  זו  בהזדמנות 
התיישבותי.   - הכפרי  במרחב  ולקוחות  שיתופיים  לקיבוצים/מושבים  למכירה  זמינה  ההקצאה 
מדובר בהזדמנות חד פעמית המאפשרת לנו להציע לכם לרכוש חשמל מוזל בהסכם ארוך טווח 

)אספקה רצופה - 24/7( בתנאים ייחודים ללקוחותינו.

להבהרות ופרטים נוספים ניתן לפנות לנעמה זך - סמנכ"ל שיווק ומכירות משקי אנרגיה,

naamaz@mishkei.co.il :נייד: 050-7500047  דוא"ל

משקי ליסינג: מוזמנים לבדוק את צי הרכבים שלנו    

למגפת הקורונה יש השפעות גם על ענף הרכב. בתחילת המגפה, יצרניות הרכב עצרו את ייצור 
הרכבים ובטלו את הזמנת השבבים לייצור. כתוצאה מכך, נוצר מחסור עולמי בשבבים לתעשיית 
אספקת  שזמני  ולכך  חדשים  רכב  כלי  בייצור  משמעותי  לעיכוב  גורם  בשבבים  המחסור  הרכב. 

הרכבים הולכים ומתארכים. 

בנוסף, החלו לבצע שינויים במפרט האבזור הדיגיטלי של הרכבים ומאחר והביקוש לרכבים עולה 
נערכה  ליסינג  משקי  הרכבים.  לרכישת  המסחריים  התנאים  על  השפעה  גם  ישנה  ההיצע,  על 
לתופעה זו עד כמה שניתן ודאגה לרכוש ולהזמין למלאי החברה מגוון גדול של רכבים, מה שמקנה 

לנו יתרון עצום ובלעדיות בחלק מדגמי הרכבים.

שריינו עוד היום את הרכב שלכם. ניתן לפנות למנהלי תיקי הלקוחות האישיים או בטלפון 6553*

נס"ר עוברת לבעלותנו המלאה     

לאחרונה התקבל אישור ממשרד התקשורת למהלך שינוי הבעלות על חברת הנס"ר להתיישבות, 
הנמצאת כעת כולה בבעלות קבוצת משקי הקיבוצים, אחרי רכישת 50% ממניות הבעלות שהוחזקו 

עד כה על ידי קיבוצי השומר הצעיר.

מערכת חדשה עושה סדר ברישום המגרשים וזכויות החברים 
מערכת "טאבו הקיבוצים" נותנת מענה לבעיית הזיכרון הארגוני היסטורי בכל הקשור למגרשים, 

בתים ופרטי החברים המחזיקים בהם. 

המערכת מאפשרת רישום של זכויות החבר במגרש ובבית בקיבוץ, בשלב "השיוך החוזי" הפנימי, 
ולקיבוצים בחלופת האגודה, ועד לרישומם במרשם המקרקעין )"טאבו"(. ציון נואמה מנהל הפעילות 
נתונים במערכת, מפיקים  כי לאחר תהליך מסודר של קליטת  מטעם אגודת "מצפן" שלנו, מציין 
עבור הקיבוץ והחבר דו"ח ובו פירוט על נתוני הנכס, פרטי בעלי הזכות וההתחייבויות הקיימות על 
הנכס )הערות אזהרה, זיקת הנאה ועוד(. משלב זה גם ניתן לבצע העברת בעלות, רישום יורשים, 
לחברים,  ונותנת  הנתונים  לארגון  תורמת  המערכת  ועוד.  אזהרה  הערות  של  מחיקה  או  הוספה 
ומגבלות  ונתונים על שיעבוד, התחייבויות  יורשים,  ולמנהלים מידע מפורט, בתוכו פרטי  ליורשים 

אחרות הקיימות על הנכס. 

 tzion@mishkei.co.il  052-9452545 :ציון ישמח להרחיב על המערכת. פרטיו

פעילות משקי הקיבוצים בשנת 2020   

הפעילות העסקית שלנו בשנת 2020 נעשתה ברובה בצל מגפת הקורונה, והשפעותיה על כולנו, 
וכמובן על המגזר העסקי. לשמחתנו, השפעותיה של מגפת הקורונה על פעילותנו הייתה שולית. 
סיכום נתוני הפעילות של קבוצת משקי הקיבוצים יוצגו באסיפה השנתית הקרובה )הזמנה נשלחה 

לחברי האגודה(. 

ופיתוח של פעילויותיה,  בנוסף לשימוש ברווחים לטובת צמיחה  רווחים לחברי האגודה:  חלוקת 
חילקה האגודה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, כ- 21 מיליון ₪ מרווחיה לחבריה, על בסיס 
רווחי שנת 2019 וצפויה חלוקה דומה בגין שנת 2020 למרות השפעות הקורונה על המשק בישראל.

לגופי  כתרומה   ₪ מיליון  כשני  של  סכום  הכללית,  האסיפה  להחלטת  בהתאם  הועבר,  כן,  כמו 
 ₪ אלף   160 כ-  של  וסכום  קיבוצית  התנועה  של  הישראלית  בחברה  ופעילות  חינוך  המורשת, 

כתרומה לקיבוץ הדתי.

לטובת  הפועלת  שיתופית  אגודה  היא  הקיבוצים  משקי  קבוצת  כי  מציין  הקבוצה  מנכ"ל  רונן  רן 
חבריה  נמצאת בבעלות מרבית הקיבוצים ומושבים השיתופיים ואנחנו גאים על כך שאנחנו יכולים 
להחזיר רווחים לבעלים. הפעילות העסקית השוטפת שלנו כמעט ולא נפגעה ממשבר הקורונה, 
ואלה עברו את  וחברי הקיבוצים,  בעיקר משום שקהלי היעד של מרבית הפעילויות הם קיבוצים 
משבר הקורונה טוב יחסית, עם רמת תחלואה נמוכה יחסית לערים, ועם חוסן חברתי ותפקוד טובים 

של המערכות הכלכליות והקהילתיות. 

רן הוסיף האגודה פועלת בהתאם לאסטרטגיה שהוגדרה על ידי הועד המנהל ועיקריה הם: 

ייזום פעילויות חדשות והרחבת פעילויות חדשות בכפוף לעמידה בשני תנאים מצטברים -	 

תועלת למגזר הציבורי; ו- יכולת לשמר תשואה/רווחיות סבירה של הפעילות.

שימור פעילויות קיימות אשר מייצרות ערך למגזר הקיבוצי.	 

www.mishkei.co.il מוזמנים להתעדכן באתר שלנו

שלכם,
הנהלת קבוצת משקי הקיבוצים

משקי הקיבוצים מעמיקה  פעילות בשוק האנרגיה:
הגדילה אחזקות במירם ל-50%

הושלמה )19.6( העסקה של רכישת 40% ממניות חברת מירם תשתיות חשמל, כך שהחל ממועד 
זה, חברת מירם מוחזקת בבעלות שווה ע"י קבוצת משקי הקיבוצים )50%( וקבוצת רימון אנרגיה 

.)50%(

השלמת העסקה הינה צעד נוסף בהעמקת הפעילות של משקי הקיבוצים בשוק האנרגיה בכלל, 
ובשוק האנרגיה בקיבוצים בפרט.  

חברת מירם מספקת פתרונות לצרכים הייחודיים של מחלקי החשמל בקיבוצים, המתמודדים עם 
רגולציה מורכבת, שהולכת ומסתבכת, ועם שינויים תכופים בדרישות הרגולטור בעקבות תמורות 
היוצרים  בקיבוצים,  החלוקה  לשטחי  נוספים  ייצור  אמצעי  לכניסת  ובמקביל  החשמל,  במשק 

מורכבויות נוספות בניהול המחלק.

לצד ביצוע חלוקת החשמל בקיבוצים, פיתחה מירם יכולות מתקדמות לניהול רשת חשמל חכמה 
ומשוכללת, עם מגוון מקורות אנרגיה המסופקים בשעות משתנות אל מול אופי צריכה משתנה ואל 
מול שינויי תעריפים תכופים. בנוסף החברה נותנת שירותי ייעוץ, בילינג, ניתוח חשבונאי רגולטורי 
למערכות הסולאריות ושילובן במערכת החשבונאית של מחלק החשמל, תוך הבאת ערך כלכלי 

ומקצועי רב לקיבוץ ולמחלק. 

לאחרונה מירם החלה בביצוע פרויקטי פיילוט של אגירת אנרגיה בקיבוצים תוך הבנת המורכבויות 
פגיעה  מפני  והקיבוץ  החשמל  מחלק  שמירת  על  בדגש  החשמל  ממחלקי  הנדרשת  והרגולציה 

כלכלית.

משמעותי  ערך  תביא  חשמל,  במירם  הקיבוצים  משקי  של  האחזקות  שהגדלת  סבורים  אנחנו 
למחלקי החשמל בקיבוצים.

משקארד מציע: הטבות נוספות למחזיקי הכרטיס   
לקוחות משקארד נהנים מאפשרות לשלם מהנייד בטאץ' )נגיעה(: בראשית חודש מאי התקיימה 
השקה של שירות התשלומים המתקדם Apple Pay , פלטפורמת תשלום חדשה למשתמשי מכשירי 

 .)MAC בעלי זיהוי חכם ומחשבי APPLE WATCH, IPAD ,ומעלה APPLE IPHONE 6[

דרך  ישירות  או  ישראכרט  באפליקציית   APPLE PAY ה-  לשירות  נרשמים  זה?  את  עושים  איך 
אפליקציית ה-WALLET, משייכים את כרטיס ה-משקארד שלכם, מקרבים את גב הנייד למסוף 
השירות  המועדון.  באתר  המופיעים  לתנאים  בכפוף  *הכל  מהנייד.  בקלות  ומשלמים  העסק  בית 
ANYPAY שהושק בתחילת השנה למשתמשי אנדרואיד, כך שכעת כל  מצטרף לשירות התשלום 

לקוחות משקארד יכולים ליהנות משירותי התשלומים באמצעות תשלום מהנייד. 

מתחממים לקראת הקיץ: הטבות באטרקציות לכל המשפחה, ביניהן קייקי כפר בלום, חוף חנניה 
ומגוון הופעות סטנד אפ ואמנים  ים אכזיב, רפטינג נהר הירדן, פארק המים שפיים  באילת, טרק 

מובילים: ארקדי דוכין, נורית גלרון, ריקי גל ועוד והכל במחירים מסובסדים. 

ישירות  משקארד  כרטיס  להנפיק  יכולים  לאומי  בבנק  חשבונם  את  מנהלים  אשר  לקוחות  חדש: 
בסניף הבנק שלהם וזאת בנוסף לאפשרות של הנפקת משקארד חוץ בנקאי בלאומי, כפי שקיים 

כיום.

 .www.meshekard.co.il את כל המידע ובהרחבה ניתן למצוא באתר המועדון

איך תפקד יישומון "מקומי" במבצע "שומר החומות"?       
מערכת ההודעות הקהילתית "מקומי" )בבעלות משקי הקיבוצים וחברת ענא-גל( לקחה חלק גם 
משתמשים  במערכת  איך?  שעבר.  בחודש  החומות  שומר  מבצע  של  הביטחוניים  באירועים  היא 
חירום.  בשעת  שאת  וביתר  שגרה  בימי  אמת,  בזמן  והודעות  מידע  להעברת  ככלי  רבים  קיבוצים 
הלקח באירועים בטחונים בשנים קודמות הניע את מנהלי האפליקציה להגדיל את כמות השרתים 
של המערכת מיד עם תחילת מבצע "שומר חומות", וזאת בכדי להתמודד עם הגידול המשמעותי 
בשליחת הודעות לציבור התושבים ביישובים, וכן את משאבי שירות הלקוחות. המוכנות הזו הוכיחה 
את עצמה, כי בפועל חל גידול בשליחת ההודעות מ-300,000 הודעות ביום רגיל, ליותר מ-500,000 
המודעות  כי  בסיפוק  מציינים  האפליקציה  מנהלי  החומות.  שומר  מבצע  מימי  אחד  בכל  הודעות 
ומודעים  קיבוצית,  חברה  אנו  השירות.  באספקת  השיפור  את  מאפשרים  החירום  במצבי  והניסיון 

היטב לחשיבות הגדולה של העברת מידע מהיר ואמין בזמני שגרה וחירום.

תוספות ושיפורים בגרסה החדשה
מספר  ‘מקומי’  של  החדשה  לגרסה  נוספו  האחרונים  בימים 
הודעה,  פרטי  מנגנון  עדכון  הוא  הראשון  ושיפורים:  תוספות 
כדי לשפר את המידע המוצג לשולח ההודעה ולאפשר לזהות 
ממשק  שיפור  הוא  השני  בהם.  ולטפל  שגויים  טלפון  מספרי 
משתמשים   -  https://web.mekome.net במחשב’  ‘מקומי 
יכולים להגדיר מהמחשב בקלות מאילו קבוצות את רוצים לקבל 
)טלפון  באפליקציה  הדגמה  הוספת  הוא   - השלישי  הודעות. 
ומחשב( של דף התקציב האישי, כך שגם בישובים בהם עדיין 
לא הופעלה הפלטפורמה הפיננסית יוכלו החברים לראות איך 
דף התקציב נראה. על מנת להגיע להדגמה לוחצים על לשונית 
ה’תשלומים’ בתפריט הניווט העליון באפליקציה, ואז על כפתור 

התקציב האישי. 

הגרסה המשודרגת של “מקומי” הושקה לפני כשנה, וקיבוצים 
רבים נהנים משימושי המערכת הקהילתית המתאפשרים דרך 
האפליקציה, 90 קיבוצים כבר הזמינו את הפלטפורמה הפיננסית 
של מקומי, ואחרים מצטרפים, נהנים מתנאי המבצע לזמן מוגבל 
חיבור הפלטפורמה הפיננסית למערכת הנהלת  המאפשר את 
קיבוצכם  אם  זה.  בשלב  עלות  ללא  הקיבוץ,  של  החשבונות 
עדיין אינו מחובר, אנו מזמינים אתכם להתרשם בעצמכם מדף 
התקציב הדיגיטלי, דרך ההדגמה בגרסה החדשה, וליצור עימנו 

קשר לתיאום פגישה לצירוף קיבוצכם.

מוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון, וואטסאפ ובמייל
support@mekome.net | 058-5050240

משקי לי     ינג
לי�ינג שמבי� קיבוצי� ומושבי�

הצעה לחברי קיבוצים: הלוואות שיכון בערבות קרן קמ"ע  

שיתוף פעולה חדש בין אגודת "משקי פיננסים" מקבוצת משקי הקיבוצים וקרן קמ"ע מבית התנועה 
הקיבוצית מציע לחברי קיבוצים סיוע בקבלת הלוואות למטרות שיכון ושיוך.

קרן  של  בערבות  שיכון  הלוואות  תעמיד  פיננסים"  "משקי  התאגידים,  שני  שיצרו  המתווה  פי  על 
קמ"ע, לחברי קיבוצים הזקוקים למימון לשורת צרכים ושימושים, ביניהם תכנון ובנית דירת מגורים, 
שיפוץ דירת מגורים, תשלומים עבור שיוך דירות, דמי איזון, דמי קליטה, או תשלום עבור תשתיות 

שיכון וכיוצא בזה. 

קרן קמ"ע הוקמה לפני כשני עשורים במטרה לסייע לקיבוצים באמצעות הענקת ערבויות להלוואות 
להלוואות  ערבות  למתן  גם  הקרן  פעילות  הורחבה  האחרונות  בשנים  לפיתוח.  הקיבוץ  שלוקח 
ולערבויות על הלוואות שלוקחים קיבוצים להשקעות  שלוקחים חברי קיבוצים לשימושים שונים, 

בחקלאות, בתעשייה, במסחר,  בתשתיות, או בבניית בתי אגודה ואנרגיה מתחדשת.

על פי המתווה שיצרו משקי פיננסים וקמ"ע, היקף האשראי שמעמידה משקי הקיבוצים לעסקה 
יחידה יגיע עד סך של חצי מיליון ₪, לתקופה של עד 10 שנים. כמקובל במסלולי מימון מסוג זה, 
הקיבוץ לא יערוב להלוואות החבר. הצדדים הקדישו תשומת לב מיוחדת לפישוט ולהנגשת תהליך 

קבלת ההלוואה כך שיהיה מהיר וקל ככל הניתן.  

וההיכרות  הגמישות  כי  אומרת  הקיבוצים  משקי  מקבוצת  פיננסים  משקי  מנכ"לית  זמיר,  נעמה 
עם קהל היעד בקיבוצים מאפשרים למשקי פיננסים ליצור מוצרים מותאמים לצרכים הקיבוציים. 
לקבל  בבואם  הקיבוצים  חברי  חווים  אותו  שוק  לכשל  מענה  נותן  ק.מ.ע  קרן  עם  הפעולה  שיתוף 
מימון מגופים בנקאיים וחוץ בנקאיים. דוגמא בולטת לאותו כשל שוק היא הקושי של גמלאים חברי 
קיבוץ לקבל הלוואות להרחבה ושיפוץ הבית, והם נתקלים בחשדנות מצד הבנקים, בעיקר עקב 
אין, לשיטתו,  "בבעלותם". לכן לבנק  ומשום שהבית לא  היעדר הכנסה קבועה מעבודה לגמלאי, 

מקור שוטף להחזר ההלוואה ואין בטוחה מספקת. 

החולפים  מדי  גדולים  זמן  פערי  הינם  הבנק  מול  קיבוץ  חברי  ניצבים  מולו  לקושי  נוספת  דוגמא 
יכולה  זו  תקופה  הבית.  על  משכנתא  לקחת  ליכולת  ועד  השיוך  עבור  התשלום  מסירת  ממועד 
לעיתים להימשך עד שנה, ובזמן החולף עשויה להיווצר מצוקה פיננסית לחבר הקיבוץ. החלופה 
המוצעת כאן מאפשרת לקיחת הלוואה הניתנת לסגירה )או לחיבור למשכנתא העתידית( מגורם 

מוכר וידידותי.

במסלול  )בעיקר  לקיבוץ  הלוואות  גם  פיננסים  משקי  מעמידה  הקיבוץ,  לחברי  להלוואות  מעבר 
השיוך "חלופת האגודה"( בתהליך השיוך, לצורך רכישת הקרקעות הלא משויכות. תנאי ההחזר 

להלוואות אלו הינם גמישים ונבנים בתפירה אישית מול היכולות של הקיבוץ.

דגן לוין, מנהל אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית ומנכ"ל קמ"ע אומר כי ההסכם הינו נדבך נוסף 
בבניין הצומח וגדל של הסיוע התנועתי באמצעות קרן קמ"ע לקיבוץ ולחבריו, בכל מקום בו נדרש 
סיוע לצורך צמיחה כלכלית ודמוגרפית. אנו מעריכים כי המוצר שפיתחנו נותן מענה להולם לצורך 

משמעותי שאינו מקבל פתרון מספק בכלי המימון הקיימים בשוק.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנעמה זמיר, מנכ"לית משקי פיננסים 054-4719786
naama@mishkei.co.il :מייל

הזמנה לשיתוף פעולה: מרכזים לוגיסטיים כמקור הכנסה נוסף לקיבוץ
אגודה חדשה שהחלה את פעילותה  בשנה שעברה "משקי עטיה מניבים בקיבוצים" עוזרת לקיבוצים 
נוסף  הכנסה  ממקור  והנאה  עליהן,  לוגיסטיים  מרכזים  הקמת  לטובת  בשטחם  קרקעות  לנצל 
לקיבוץ. הזרז ליוזמה היא הבנה שענף הלוגיסטיקה בישראל צומח בקצב מואץ בעשור האחרון. 
דלית עטיה-איסק מנכ"ל האגודה החדשה מציינת כי לא מדובר בטרנד חולף, אלא במציאות שיש 
לה מספר סיבות אובייקטיביות: הראשונה - ישראל היא אי, ובשונה מיבשות גדולות, יעד התוצרת 
שמגיעה לישראל הינו סופי. המשמעות היא משלוחים גדולים יותר הדורשים שטחי אחסון נרחבים 
שירות  לרמת  דרישה   - השלישית  היבואנים.  ובמספר  האלקטרוני  בסחר  גידול   - השנייה  יותר. 
וגובר במיקור חוץ,  גבוהה, לתגובה מהירה ותדירות משלוחים פנים-ארצית גבוהה, שימוש הולך 
תנועה  צירי  על  הממוקמים  לקיבוצים  יעיל.  ושירות  גדולים  מחסנים  צריך  אלה  בכל  לעמוד  וכדי 
ראשיים ואוחזים בתב"ע מתאימה בתוקף אפשרות והזדמנות להקים מרכזים לוגיסטיים ולהרוויח 

מכך.

"משקי עטיה מניבים בקיבוצים" הוקמה על ידי "משקי הקיבוצים" וקבוצת עטיה הוותיקה, במטרה 
בין היתר, בהקמת מרכזים  נדל"ניים במגזר ההתיישבותי. משקי עטיה מתמחה,  ליזום פרויקטים 
יומיומי עם שוכרים פוטנציאלים המחפשים שטחי אחסון. משקי עטיה מביאה  ובקשר  לוגיסטיים 
לפרויקט ניסיון רב בתכנון, ביצוע ושיווק פרויקטים המקנה ערך מוסף אסטרטגי לקיבוץ או המושב.  
והחברים  המושב  הקיבוץ,  צרכי  של  והבנה  עמוקה  היכרות  לשותפות  מביאה  הקיבוצים"  "משקי 

בהם, ואלה מהווים אבני יסוד בהתקשרות עם הקיבוצים והמושבים.

בישראל קיים מחסור בקרקעות מתאימות למרכזיים לוגיסטיים על צירי תנועה ראשיים. המחסור, 
לשימוש  קרקעות  במחירי  חדה  עלייה  עימם  גררו  לוגיסטיקה,  לשטחי  בביקוש  הגידול  עם  ביחד 
לוגיסטי, במרכז הארץ ובפריפריה. האגודה שהקמנו "משקי עטיה מניבים בקיבוצים" תעזור לכם 

לנצל את הקרקעות הללו לפרויקטים מניבים.   

http://www.mishkei.co.il

