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ה"צוק איתן"
הימים הם ימי מלחמה (לא מבצע ולא שום שם תואר אחר) ,ימים בהם אנחנו כמדינה
חייבים לעמוד כצוק איתן ולהבהיר פעם נוספת שאנחנו כאן ,זה ביתנו ואנחנו נוכל לכל מי
שמאיים על זכותינו הטבעית והבסיסית לחיות בארץ הזו.
העורף ,הוא עורף איתן בעל יכולת עמידה מופלאה בזכות הניסיון שנצבר לאורך שנים
ובזכות הערכות מתאימה של כל האמונים על תפקוד העורף.לצד יכולת העמידה של
העורף ,חשוב ,נכון והכרחי היה לתת לצבא לעשות את אשר הוא צריך ומאומן לעשות –
להגן על אזרחי המדינה.
לצד הדאגה העמוקה לכלל חיילי צה"ל וליקירנו שבחזית ,ברור לכל שהמשימה היא
משימה הכרחית וקיומית וכי נדרשת עבודה יסודית ומעמיקה למיגור האיומים על תושבי
מדינת ישראל בכלל וישובי עוטף עזה בפרט.
חלק לא מבוטל מהישובים שלנו נמצא בעין הסערה ,אנחנו מוצאים את עצמנו תופסים
מחסה כאשר יש אזעקות ובמספר ישובים היו פגיעות שלשמחתנו הסתיימו בפגיעות
ברכוש בלבד .בתוך כך יש מספר ישובים (זיקים ,כרמיה ,ניצנים וגברעם) שנמצאים
בקרבה גדולה יותר לרצועת עזה והסכנות שם רבות ותכופות יותר .חשוב לציין כי
הקהילות בישובים הן קהילות חזקות ,תומכות ,מאורגנות ומתפקדות בצורה מעוררת
כבוד !
אנ חנו כארגון בוחנים כל הזמן את הדרכים בהם אנחנו יכולים לסייע (לא להידחף במקום
שלא צריך) ולעזור הן ברמה הלאומית ,הן ברמה התנועתית והן מול המשקים שלנו.
החלטנו להקצות סכום כסף (לא מבוטל) לצורך סיוע במציאת פתרונות למשפחות אשר
נאלצות לעזוב את ביתן עד יעבור זעם והכל בתאום עם הישובים עצמם וגורמים תנועתיים
המרכזים את הטיפול.
בתוך הארגון ,כפי שאני מניח שנעשה בכל הישובים ,אנחנו עושים מאמצים לשמור על
שגרת עבודה ובסך הכל ניתן לומר שהמערכות מתפקדות היטב ובמיוחד לאור העובדה
שיש בקרב עובדי הארגון אמהות לילדים קטנים ,הורים לילדים מגויסים וקרובי משפחה
אחרים שנמצאים בחזית ודאגת כולם נתונה אליהם .נקווה כי ימים אלה יעברו במהרה
והשקט (האמיתי) ישרור בארצנו ,עד אז ניתן גיבוי ותמיכה מלאה בכל העוסקים במלאכה.

המפעלים החקלאיים
אנחנו נמצאים בפתחה של עונה בה המפעלים החקלאיים אמורים לטפל בתוצרת הנאספת.
בכל ארבעת המפעלים אנחנו מבצעים מהלכי השקעה להרחבה ושיפורים ולצערנו בשל
אירועי "צוק איתן" אנחנו נתקלים באתגרים לא פשוטים.
המכון לפיצוח שקדים
המכון לפיצוח שקדים הוא המפעל הראשון שאמור להיכנס לעבודה.
עונת איסוף השקדים החלה מעט יותר מוקדם מהמתוכנן ושקדים שעברו תהליך ייבוש
בשדה כבר נערמים במתחם סיבי הדרום .אנחנו מעריכים ומתכננים כי השנה נטפל בכמות
גדולה יותר של שקדים יחסית לשנה שעברה ובסך הכל בכ  0,555טון.
השנה התמקדנו במספר שיפורים במכון שהעיקריים שבהם הם שיפור ניקיון התוצרת
הגמורה (השקד לאחר קילוף ופיצוח) והגברת קצב העבודה.
שינויים אלה ואחרים חייבו שינוי משמעותי של מערך הפיצוח ,שינויים שנעשו בתאום עם
ובדרך כלל על חשבון חברת "בורל" מספרד ממנה רכשנו את הציוד למכון לפני מספר
שנים.
בשל אירועי "צוק איתן" חל עיכוב בהגעת מכולת הציוד האחרונה (בינתיים הציוד כולו
כבר כאן) וטכנאים שהיו אמורים להגיע מספרד לצורך הרכבת הציוד ובעיקר הציוד
האלקטרוני נמנעים מלהגיע עד תום המלחמה.
בינתיים נערכנו להתמודד עם הרכבת הציוד והכנת המכון באופן עצמאי באמצעות צוות
העובדים המסור שעושה לילות כימים בכדי להשלים את המלאכה .ע"פ תכנית העבודה
הפרטנית שהוכנה אנחנו מעריכים כי המכון יהיה מוכן לעבודה בעוד כ  05ימים.
אנחנו מקווים ומאמינים שהחקלאיים יבינו את המצב ויתאזרו במעט סבלנות ,הרי בסופו
של דבר צריך לזכור שכל מה שאנחנו עושים הינו למען ובשביל החקלאיים שלנו.
המכון לניפוט כותנה
הכנת מכון הניפוט לעונה הקרובה הינה הכנה שגרתית בתוספת שיפורים קלים .הכנת
המכון הינה באחריות הצוות ללא תלות בטכנאים מחו"ל ואנחנו מעריכים כי למרות
שהצוות רובו ככולו עוסק בהכנת המכון לפיצוח שקדים המנפטה תהיה מוכנה במועד
לקליטת כותנה משטחים בהיקף של  00,555דונם ,כמות גדולה יותר יחסית לעונה שעברה.
בית הבד
גם בבית הבד אנחנו מבצעים מספר שיפורים טכנולוגיים שמתמקדים במערך הקבלה
והניקוי של הזיתים ואשר אמורים להיות מטופלים ע"י טכנאי שאמור להגיע מאיטליה.
שוב ,בשל המצב הטכנאי מעכב את הגעתו ואנחנו מקווים כי מיד לאחר הרגיעה הראשונה
הטכנאי יגיע וישלים את המוטל עליו ונהיה מוכנים בזמן לעונת המסיק .הכמויות
המתוכננות השנה דומות לכמויות של העונה הקודמת.

הדרי ניצנים
בית האריזה לפרי הדר שממוקם בניצנים עובר השנה שדרוג משמעותי שיאפשר הכפלה של
כמות ההדרים שבית האריזה יארוז –  42אלף טון.
הרחבת בית האריזה כוללת ציוד ממספר חברות בחו"ל וציוד שמיוצר בארץ .גם כאן
אירועי המלחמה מאיימים לשבש את לוח הזמנים להשלמת הפרויקט שנמצא בשלבי
עבודה אחרונים .גם כאן אנחנו ממתינים לטכנאי מאיטליה שלא מגיע לארץ עקב המצב
ובתאום עם החברה בחו"ל ועם הסוכן בארץ אנחנו נערכים למתן פתרון באמצעות כוחות
מקומיים.
ע"פ הלו" ז שנקבע הפרויקט אמור להסתיים עד מחצית חודש אוגוסט ואנחנו מעריכים כי
יחול עיכוב של כשבוע ימים בלבד יחסית ללו"ז המקורי.

תנובה
בהמשך לדיווחים קודמים בעניין תנובה הפעם אמסור אינפורמציה במספר תחומים
הקשורים לתנובה:
ברייט פוד
בגיליון הקודם דיווחתי על נסיעה מתוכננת לסין לצורך המשך המו"מ עם ברייט פוד בעניין
מערכת ההסכמים בינינו ותכניות העבודה קדימה לאחר השלמת העסקה בין אייפקס
לברייט פוד.
השיחות בסין היו פרודוקטיביות והגענו להסכמות והבנות בשורה רחבה של נושאים
שהמכנה המשותף שלהם הוא רצון כן לראות בנו שותפים ובתוך כך מתן ביטוי לשותפות
פעילה שלנו בכל מוסדות תנובה.
כעת אנחנו נמצאים בשלב של החלפת טיוטות של הסכם (שהוא בעצם תיקון להסכם שיש
לנו עם אייפקס) ואנחנו מעריכים כי במהלך החודשים הקרובים נשלים את המו"מ ואת
ההסכם.
בשולי הדברים חשוב להדגיש כי יש מספר נושאים עליהם לא הגענו להסכמה ומבחינתנו
הם עדיין על שולחן המו"מ ונמשיך לטפל בהם במרץ רב.
דיבידנד
הנהלת תנובה קיבלה בשבוע שעבר החלטה על חלוקת דיבידנד בסך של  255מיליון  ₪אשר
יחולקו במהלך חודש אוגוסט.

תביעה משפטית
שני הארגונים הצפוניים ,משקי עמק הירדן ומילואות ,הגישו לבית המשפט תביעה בעניין עסקת
אייפקס – ברייט פוד.
רשימת הנתבעים כוללת  9גופים ובהם אייפקס ,מבטח שמיר ,תנובה ,ברייט פוד וגם אחזקות
תנובה (התאגיד באמצעותו אנחנו מחזיקים בתנובה).
הנקודה המרכזית בתביעה היא טענתם כי עומדת להם זכות ההצטרפות לעסקה – נקודה
שכמובן תתברר בבית המשפט על כל השלכותיה.
בכתב התביעה יש טענות רחבות כלפי כל הגופים המעורבים בתנובה ובתוך כך כנגד אחזקות
תנובה וחלק מהארגונים האזוריים וממלאי תפקידים.
אחת הטענות בתביעה היא שיש גורמים שפעלו מטעמנו שלא בסמכות מה שגרר קבלת מכתב
מברייט פוד בו הם מבקשים הבהרה האם הגורמים המנהלים עמם מו"מ עושים זאת בסמכות
אגודת האחזקות .ברייט פוד קיבלו תשובה מעו"ד של אחזקות תנובה לפיה אכן צוות המו"מ
נבחר בהנהלת אגודת האחזקות והוא פועל ברשות ובסמכות.
מיותר לציין שאירועים אלה משפיעים על תפקוד שולחן הארגונים ויש לקוות שנדע להתעשת
בזמן ולהבין שהיחד יוצר כח חזק יותר.

חזות מתחם הארגון
כחלק מהמאמצים שאנחנו עושים לשוות למתחם חזות יפה ,נקייה ומסודרת (משימה קשה
לכשעצמה בשל אופי המקום – המפעלים החקלאיים ,וריבוי שוכרים) וכחלק מהערכות שלנו
לפיתוח המתחם פעלנו לשיפור חזות הכניסה למתחם.
המגיעים למתחם יראו כי בצענו פרויקט שילוט וגינון בכניסה למתחם ,פרויקט שכולל שתילת
שדרה של עצי זית וביניהם שיחים רב שנתיים ושלט גדול ומואר בכניסה המציין את כל
הפעילויות ומיקומן במתחם.
עד כאן להפעם!

