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לחברים שלום,
גיליון "מה חדש" מופץ אליכם בראשית חודש אפריל ולקראת חג הפסח ואני בוחר
לפתוח את הגיליון בברכת חג חירות שמח לכל חברי הארגון.
שתהיה לנו החירות לבחור ! לבחור ,את שאנחנו רוצים ומאמינים בו בכל תחום ותחום
אם זה בחיים הפרטיים שלנו ואם זה בעולם העסקים.

לו"ז עבודת הארגון בחול המועד
פסח
יום ב'

41414413

ליל הסדר

ערב חג המשרדים סגורים (ע"ח

יום ג'

4141441

חג פסח ראשון

המשרדים סגורים
יום חג
המעביד)

יום ד'

4141441

חול המועד

עובדים  1שעות 10:11 – 40:11

יום ה'

4141441

חול המועד

עובדים  1שעות 10:11 – 40:11

יום א'

0141441

ערב חג שני – גשר

גשר

יום ב'

0441441

חג שני

יום חג המשרדים סגורים

יום ג'

0041441

חוזרים לעבודה

לא עובדים (ע"ח העובד)!

עצמאות
יום ב' 4141443

141441

יום הזכרון לחללי

עובדים  1שעות 10:11 – 40:11

יום ג'

141441

העצמאות
יום
ישראל
מלחמות

יום חג המשרדים סגורים

שבועות
יום ג'

341441

ערב חג שבועות

עובדים  1שעות 10:11 – 40:11

יום ד'

141441

חג שבועות

המשרדים יהיו סגורים

יום ה'

141441

חוזרים לשגרה עם
הפנים לראש
השנה...

פרסום זה חשוב לכולם אבל בראש וראשונה למנהלי הכספים שמבצעים פעולות כספיות
דרך הארגון .אנא שימרו את הלו"ז ותדאגו לפעול לפיו כך שנוכל לתת שרות אמין וטוב
בהתאם.

אסיפה שנתית
האסיפה שנתית של משקי הדרום (אשראי ורכש ואחזקות) תתקיים כמתוכנן בתאריך
 6250/51/בשעה 0000
האסיפה ,שמתוכננת להיות אסיפה חגיגית בה נקבל חברים חדשים לאגודת האחזקות
תתקיים השנה בקיבוץ צרעה.
בתום אסיפת משקי הדרום מתוכננת אסיפה שנתית של אגודת משקי הרי יהודה – הזמנה
מסודרת תצא למשקים הרלוונטיים ובכל מקרה אני מציע לחברי משקי הרי יהודה לשריין
זמן ביומנים עד לשעה . 4111

החלפת מניות בין סיבי הדרום לאחזקות משקי הדרום
ע" פ לוח הזמנים שהופץ היינו אמורים לקבל את תשובות המשקים המחזיקים מניות
בסיבי הדרום בעניין העברת המניות שלהם לאחזקות משקי הדרום עד לתאריך . 10411441
אני שמח לבשר שכל בעלי המניות ( )411%נתנו תשובה חיובית וענו בחיוב למכתב
הניצעים.
מהלך זה שהינו מהלך משולב למהלך קליטת משקים לאחזקות משקי הדרום נעשה
במאמץ ארגוני רב וכל עובדי הארגון נרתמו למשימה .ביקרנו כמעט בכל המשקים (ע"פ
הזמנה) ,קיימנו דיונים רציניים מאוד בהנהלות המשקים וגילנו כי יש הבנה והסכמה
מלאה למהלך.
על מלאכת התאום עם המשקים ,ארגון הפגישות ,העברת חומרים ,הקפדה על קבלת
מסמכים מסודרים כנדרש ניצחו רחל מולאי ורותי פלך מזכירות הארגון וזו הזדמנות
טובה להודות להן על מסירותן הרבה !
במקביל אנחנו מקיימים (בשיתוף עם רו"ח ועו"ד המייצגים את הארגון) סידרה ארוכה של
דיונים עם שלטונות מס ההכנסה לעניין קבלת פטור ממס בעת בצוע מהלך העברת המניות
ואני תקווה שנצליח לשכנע אותם בחשיבות המהלך ועמידתו בתנאים לקבלת הפטור.

צירוף משקים לאחזקות משקי הדרום
גם פרויקט זה מתקדם ע"פ הלו"ז שנקבע (קבלת תשובות מהמשקים עד לתאריך
.)1441140141
ביקרנו (ע"פ הזמנת משקים) בחלק גדול מהמשקים ובשבועיים הקרובים מתוכננים
ביקורים נוספים.
גם כאן ,הדיונים במשקים הינם דיונים רציניים ,מעמיקים ועוסקים בשאלות רחבות
בעניין חשיבות המהלך הארגוני ,אסטרטגיית האחזקות ,פוטנציאל הצמיחה ,מנגנוני
בקרה ועוד.

ההתרשמות הכללית היא שהמשקים (הן הקולטים והן הנקלטים) רואים במהלך כמהלך
ארגוני ניהולי חשוב וכי הוא נעשה ע"פ פרמטרים כלכליים הוגנים והגיוניים.
המ נהלים האחראים על מתן תשובות מסודרות לארגון מתבקשים לעשות זאת בהקדם
בכדי שנוכל להערך מבעוד מועד בהתאם לתשובות המשקים.

תנובה
נושא תנובה נמצא ,וככל הנראה יימצא גם בחודשים הקרובים ,בכותרות וזאת על רקע
יציאתה המתוכננת של אייפקס מתנובה.
בפני אייפקס עומדות שתי חלופות אשר מקודמות ונבחנות במקביל:
הנפקת החברה בבורסה.
מכירת האחזקה לגורם חיצוני (חברת  BRIGHT FOODהסינית) .
כאשר אנחנו מנתחים את הסיטואציה חשוב להבין כי ההחלטה הינה בידי אייפקס ומידת
השפעתנו ,ככל שיש לנו השפעה ,מוגבלת.
התפקיד שלנו הינו לבחון את החלופות ולנסות להשפיע הן על החלופה הנבחרת והן בתוך
החלופה שתיבחר בהתאם לראיה האסטרטגית שלנו ותוך שמירה על האינטרסים שלנו.
בשבוע שעבר השתתפתי במשלחת שנסעה לפגישת עבודה עם מנהלי  bright foodבסין.
בשיחות עם הסינים שמענו על החברה ופעילותה הן בסין והן מחוץ לסין (יש לחברה
השקעות בינלאומיות ב  1ארצות) ,שמענו על תפיסות הניהול שלהם (כל פעילות שלהם
מחוץ לסין הינה בשיתוף פעולה עם גורמים מקומיים) ,העניין שהם מביעים בתנובה
והפוטנציאל הקיים בחברה הן בפיתוח בארץ והן בפיתוח פעילויות בחו"ל.
נציגי  bright foodהדגישו את רצונם שבקרב בעלי המניות בתנובה יישאר גרעין ישראלי
והם רואים בנו ובמבטח שמיר שותפים פוטנציאלים ראויים וחשובים.
אנחנו מצידנו הצגנו את המערכת הקיבוצית ,את הארגונים האזוריים ואת התאחדות
מגדלי בקר .בפגישה העלנו שורה של נושאים אשר בעינינו הינם נושאים חשובים בבניית
שותפות עתידית .בין הנושאים שהעלנו :הקשר עם היצרנים (הרפתנים) ,שמירה על
ההסכם הקיים בין תנובה להתאחדות מגדלי בקר ,השקעות בתנובה ,חלוקת דיבידנד,
שמירה על החברה שפועלת בישראל כחברה ישראלית ,שמירה על זכויות המיעוט בשורה
של נושאים ,אופציית  putלמקרה שהסינים מוכרים את חלקם ,השקעות ופיתוח עסקים
מחוץ לישראל ועוד.
בנסיעה זו הצלחנו ליצור קשר ישיר ,בלתי אמצעי וטוב עם רוכשים פוטנציאלים של תנובה
כאלה שאנחנו יכולים למצוא אותם כשותפים שלנו בעתיד.

משקי הדרום רכשה מניות בתנובה מתוך ראיה אסטרטגית לפיה רצינו להיות חלק מגרעין
השליטה בתנובה ומתוך הכרה בחשיבותה של תנובה כחברת מזון גדולה שיש לה קשר הדוק עם
החקלאיים בשורה רחבה של תחומים.
בסיטואציה החדשה נצטרך לגבש את עמדת הארגון בהתאם להתפתחויות שתהיינה בחודשים
הקרובים ובתוך כך להתחשב במבנה הבעלות החדש בחברה ,ההבנות וההסכמות שלנו עם
הרוכשים ועוד.
אין ספק שנושא זה יתפוס בתקופה הקרובה מקום מרכזי ואנחנו נידרש לקבל החלטות
מחושבות ומושכלות.

עד כאן להפעם!

