130/7001//

לחברים שלום,
מצב' לעיונכם מקבץ מתוך נושאים הנמצאים על סדר היום של הארגון :

שינוי המבנה הארגוני
שלב ההתארגנות ליישום החלטות האסיפה בעניין המבנה הארגוני הוא שלב המורכב
מפרטים רבים עליהם אנחנו שוקדים בימים אלה.
להלן עדכון :
היבטים חשבונאיים ומשפטיים :
צוותי עבודה פנימיים בליווי צמוד של היועצים המשפטיים ורו"ח של הארגון מטפלים
בשורה של נושאים ובהם :
 העברת מניות מסיבי הדרום לאחזקות משקי הדרום בתאגידים  :זיתי דרום
יהודה ושקדי דרום יהודה – מלווה בהערכת שווי מעודכנת ,טיפול בהיבטי מס
והכנת הסכמים משפטיים.
 הקמת אגש"ח לתאגיד הניפוט – מלווה בהקמת הנהלה לאגודה ,העברת נכסים
הקשורים לניפוט כותנה ועוד.
 התאמת תקנון סיבי הדרום (החברה בע"מ) לייעוד החדש – נדל"ן ופיתוח.
 העברת כלל עובדי הקבוצה לתאגיד אחד  -משקי הדרום אשראי ורכש.
 הכנת הסכמי ניהול ומתן שירותים בין משקי הדרום אשראי ורכש (תאגיד השרות)
לכל התאגידים הקשורים המקבלים שירותים.
מכרז לבחירת יו"ר
צוות האיתור המורכב מנציגי חברי מועצת המנהלים ויו"ר ועדת המינויים החל בפעילותו
והפיץ מכרז לתפקיד יו"ר הארגון.
כפי שדווח בעבר קבענו לו"ז מסודר לתהליך הבחירה משלב האיתור והמיון ועד לבחירה
באסיפה .חברים אשר לא נחשפו למכרז ואשר מעוניינים להגיש מועמדות מוזמנים לפנות
למזכירות הארגון ולקבל את החומר הרלוונטי.

מנהל המפעלים החקלאיים
מושי סיים את תקופת החפיפה עם איל וקיבל את האחריות על ניהול שלושת המפעלים
החקלאיים.
מכאן נשלח ברכת תודה גדולה לאיל על תקופה ארוכה בה הוא ניהל את סיבי הדרום
והוביל אותה לפסים של צמיחה ורווחיות נאים .איל ממשיך בטיפול בניהול ופיתוח
המתחם.
בהצלחה למושי לקראת עונה מאתגרת בשלושת המפעלים !

חברת טאק
אני מוצא לנכון להביא ברבים את התרשמותנו הטובה מהעבודה המקצועית ,היצירתית
והיעילה של חברת טאק ,חברה אליה נחשפנו לראשונה בפרויקט זה.
החברה באמצעות איתן אור (מנכ"ל החברה) ונועה בן אריה (יועצת בכירה) עזרו לנו
בגיבוש המבנה הארגוני ועשו מלאכתם נאמנה.
אני בהחלט ממליץ על משקים אשר עוסקים בגיבוש אסטרטגיה חדשה ,מבנה ארגוני
וייעוץ ארגוני בכלל לראות בחברת טאק כחברה ראויה למשימות שכאלה.

ביקור משלחת מחבל יונאן בסין
בשבוע שעבר ארחנו אצלנו באזור משלחת מחבל יונאן שבסין ,חבל ארץ שמונה  74מיליון
תושבים וככזה ניתן להבין את גודלו ותחום עיסוקיו.
בראש המשלחת עמד נשיא החבל ואיתו הגיעו בכירי ממשל ,קבוצה גדולה של יו"ר של מפעלים
גדולים ,נציגי חברת השקעות ועוד.
המשלחת הגיעה בתאום עם משרד החוץ והיא התמקדה בשני תחומים :

 סיור ומפגשים עסקיים עם כי"ל (כי"ל מקימה מפעל דשנים בחבל יונאן בהשקעה של
 055מילין דולר).
 חקלאות – בדגש על טכנולוגיות מתקדמת וחדשנות.
בסיור אצלנו באזור הצגנו את הקיבוץ (כקואופרטיב) הן בצד החברתי קהילתי והן בצד העסקי
ואת הארגון כקואופרטיב של קואופרטיבים.
קיבוץ גת אירח את הסיור בשטח ובתוך כך אלישע גל ,מנכ"ל גניר הציג את מפעל גניר (מפעל
שעוסק בין השאר בעיבוד פירות וייצור מיצים ) ,אריה בוסק ,המדריך האזורי ,הציג את גד"ש
גת כגד"ש מייצג ,משה טנא ,מזכיר הקיבוץ ,הוביל סיור בקיבוץ ועוד.
המטרה המרכזית של הסיור ,מבחינתנו ,הייתה לבחון אפשרות לשיתוף פעולה בין שני האזורים
ואכן נשיא החבל הזמין אותנו לסיור גומלין ואנחנו שוקדים על הכנת נייר עבודה שיציע מתווה
לשיתוף פעולה.

עד כאן להפעם !

