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לחברים שלום,
ערב חג פסח תשע"ה אני מתכבד לברך את כל חברי הארגון בחג חירות שמח !
נאחל שתהא החירות האישית שלנו כפרטים ושלנו כאומה חירות מלאה ושלמה!
חג הפסח מסמל את תחילתו של האביב ושל קציר החיטים .השנה ,הייתה שנה בה
הגשמים באו במועדם ובכמויות נאות ואני תקווה כי היבולים שייקצרו יהיו גבוהים
ומשביעי רצון.
מאחר ואנחנו נמצאים בעיצומה של שנת השמיטה ,עולם המחירים שונה משנים רגילות
והוא מבוסס על מחירי המספוא .מחירי גרעיני המספוא ירדו בשנה האחרונה כך
שהתמורה בגין כל טון חיטה אמורה להיות נמוכה מהמחירים בשנים האחרונות .מידה
מסוימת של פיצוי צפויה כתוצאה מעליית שער הדולר.

חברות במוסדות הארגון
כחלק מההערכות לאסיפה השנתית ועדת המינויים שוקדת על הכנת המלצה לאסיפה
לאיוש נציגי הציבור במוסדות הארגון.
אני שמח לציין שיש הענות רבה למכרזים אשר פורסמו ע"י ועדת המינויים ויש מספר
מועמדים איכותיים אשר מתמודדים על כל מקום מהמקומות שהתפנו.
ועדת המינויים מראיינת את המועמדים ומגבשת את המלצתה ע"פ התאמת המועמדים
לוועדות הרלוונטיות תוך רצון לאפשר שתהיה נציגות רבה ככל האפשר למשקים החברים
בארגון .

שינוי המבנה הארגוני – עדכון
צוות ההיגוי העוסק בפרויקט חשוב זה בסיוע של חברת ייעוץ ארגוני חיצוני ("טאק")
נמצא בשלבי עבודה מתקדמים ותשתית המבנה הארגוני החדש הושלמה.
כעת אנחנו עוסקים בהיבטים חשבונאיים ומשפטיים הנובעים מהשינוי המוצע ,הגדרות
תפקיד מעודכנות וגיבוש לו"ז ליישום.
חשוב לציין כי לצד עדכון המבנה הארגוני אנחנו בוחנים את שאלת התקורות מתוך כוונה
לבנות מבנה מתאים מצד אחד ,אך לשמור על רמת תקורות סבירה להיקפי הארגון.

עם סיום עבודת הצוות ולאחר הדיונים במועצת המנהלים נפיץ את החומר לקראת הדיון
והאישור באסיפה השנתית.

המפעלים החקלאיים
בשבועות האחרונים פרסמנו שני מכרזים לתפקידים במפעלים החקלאיים :
 מנהל למפעלים החקלאיים
 מנהל טכני למפעלים
יש הענות יפה לשני המכרזים וכעת אנחנו נמצאים בתהליכי מיון ובחירה.
באופן טבעי אנחנו נותנים עדיפות למועמדים הבאים מתוך המשקים הבעלים בארגון.
כרגיל ,על כל משרה יש יותר ממועמד מתאים אחד והבחירה היא מתוך שורה של רשימת
מועמדים טובים ומתאימים.

תנובה
ביום שלישי , 133013103/ ,הסתיימה תקופת אייפקס בתנובה וחברת ברייטפוד הסינית
נכנסה בנעלי אייפקס.
הסכם בין ברייטפוד לאגודת האחזקות  -הימים האחרונים הוקדשו לסגירת ההסכם בין
אחזקות תנובה (האגודה באמצעותה אנחנו מחזיקים בתנובה) לבין ברייטפוד.
צריך לזכור כי מאחר ויש הסכם בין אגודת האחזקות לאייפקס הרי שעל פניו ברייטפוד
יכולים היו להסתפק באמירה כי הם יכבדו את ההסכם ותו לא.
אנחנו מציד נו רצינו לשפר את ההסכם ולשמחתנו ברייטפוד היו קשובים לצרכים שלנו
והכל מתוך כוונה לבנות מערכת של שיתוף פעולה הדוק וטוב בין השותפים החדשים.
אין זה המקום לפרט את כל השינויים בהסכם ,אך ראוי לציין שהכנסנו לא מעט שינויים
ובהם קביעת מנגנון לחלוקת דיבידנד ,מנגנון החלטה על שורה של נושאים מהותיים
(בהתאם לשיעור ההחזקה שלנו ובשים לב לאפשרות שיהיו בה שינויים) ,מנגנון בירור
מחלוקות ,נושאים אופרטיביים בניהול השוטף של תנובה ועוד.
בעיית הבונוס לעובדים – אלה מכם שעוקבים אחרי כתבות כלכליות קראו שאגודת
האחזקות פנתה לבית המשפט בעניין החלטות תנובה על חלוקת בונוסים בגין העברת
השליטה.
מאחר והתביעה הוגשה כנגד תנובה אני מוצא לצרף מספר מילות הסבר:
ראשית ,ברור לנו ,אנחנו מכבדים ואף חושבים כי נכון וראוי לתת לעובדים בונוס בגין
העברת שליטה שכן העובדים הם חלק בלתי נפרד מהחברה והם שותפים ליצירת הערך.
יחד עם זאת עמדתנו ,שמגובה מבחינה משפטית ,הינה כי את הבונוס צריך לחלק מתוך
הכספים שהמממשים (אייפקס ומבטח שמיר) מקבלים.

הבונוסים מחולקים לשתי קבוצות עובדים  :עובדים מאוגדים וכאלה שאינם מאוגדים.
אייפקס מזרימה כסף לתנובה (מתוך הכספים שהיא מקבלת) לצורך תשלום בונוס לעובדים
המאוגדים.
לעומת זאת בגין העובדים הלא מאוגדים (סכום כולל של כ  48מלש"ח) אייפקס לא מזרימה
כסף .אי הזרמת כסף ותשלום לעובדים מקופת החברה בעצם מקטין את השווי של תנובה לעניין
העסקה ,ולכן ברייטפוד מפחיתים משווי החברה את הסכום הנובע מהבונוס לעובדים הלא
מאוגדים כפול שיעור חלקם בתנובה.
התוצאה היא שאנחנו (אגודת האחזקות) לא "מכוסים" ע"פ שיעור חלקנו.
ניסיו נות להגיע להבנות עם אייפקס בעניין זה עלו בתוהו ונאלצנו לנקוט בצעד משפטי.
בדיון מקדים בבית המשפט נתקבלה החלטה על מנגנון בירור הנושא במהלך חודש אפריל.
אני תקווה שנצליח להגיע להבנות מחוץ לכותלי בית המשפט.

אסיפה שנתית  -תזכורת
האסיפה מתוכננת ליום רביעי ה  1230/3103/והיא תתקיים בקיבוץ נצר סרני
אנא שריינו יום זה (  ) 04.10 – 31.10ביומנים.

עד כאן להפעם!

