בס"ד

 ,18באפריל 6112

לחברים שלום,
אנחנו ימים ספורים לפני חג הפסח ,חג המסמן את בא האביב ואיתו התחדשות ,פריחה ולבלוב .מאחל
לכולנו חג חירות שמח ,חג של בילוי עם המשפחה בליל הסדר ובחופשה ,ולקראת קציר החיטים הקרב
ובא ,תקווה ליבולים גבוהים לעובדי האדמה.

קבוצת אלון
הטלטלות והזעזועים בקבוצה עדיין לא הסתיימו והנהלת החברה עסוקה לילות כימים בטיפול במשברים
בקומות השונות של החברה .כפי שכבר פורסם באמצעי התקשורת ,חברה בראשותו של מוטי בן משה
חתמה מזכר הבנות עם חברת אלון לרכישת חלקה בריבוע הכחול תמורת סכום של  111מליון  .₪הגעה
של הסכם זה לידי סיום ינתק את קבוצת אלון מריבוע הכחול וחברות הבת שלה הכוללות את ריבוע נדל"ן,
דור אלון ,נעמן ומגה (הנמצאת כידוע בהקפאת הליכים לקראת מכירתה כאשר חלק גדול מהעיסוק של
הנהלת אלון בניהול משברים הינו מול הנאמנים של מגה) .לאחר סיום עסקה זו תדרש חברת אלון
להתמודד עם בעיות קשות מול הנושים שלה ותידרש להגיע איתם להבנות אל מול טענותיהם הרבות
הכוללות בין היתר טענה לעילת פרעון מוקדם של החוב של קבוצת אלון ,המשך יבוא....

פיתוח המתחם במסמיה
פיתוח שטח המתחם במסמיה הינו אחד היעדים המשמעותיים של הארגון בתקופה האחרונה ,אך עוכב
תקופה ארוכה לאור בעיות וחסמים שקיימים מול הגורמים השונים (רמ"י ,מועצה ,ועדה מקומית,
רשות הניקוז וכו').
לאחרונה חלק ניכר מחסמים אלו נפתח ואנחנו מקווים שבתקופה הקרובה נקבל את כל ההיתרים
הנדרשים ונוכל לקדם בקצב מואץ את פיתוח המתחם.

מבנה ארגוני
במסגרת המבנה הארגוני החדש שאושר באסיפת החברים במאי האחרון ,היינו אמורים לבחור מנכל"ים
לאגודת אשראי ורכש ואגודת האחזקות .צוות האיתור שבראשותי שנדרש לאיתור המנכלים ,מסיבות
שונות ,עדיין לא סיים את עבודתו .כולי תקווה שמשימה זו תושלם במהרה ונוכל באסיפה
הקרובה להציג ולאשר את ההחלטה בעניין.

תנובה
חברת תנובה מתמודדת עם קשיים רבים הן בתוך הבית (החלפת מנכ"ל ,תכנית התייעלות אגרסיבית ,מבנה
ארגוני חדש) והן מגורמים חיצוניים (רגולוציה מכבידה ,תחרות ,שחיקת הרווחיות וכו').
בסקירה ששמענו בשולחן הארגונים מפי אייל מליס מנכ"ל תנובה הנכנס נראה על פניו שהחברה הופקדה בידיים
טובות ויש לאייל את היכולות ,הנסיון והמוטיבציה להתמודד עם קשיים אלו.
בהנהלת אחזקות תנובה שהתקיימה לפני כשבועיים אושר המינוי שלי כדירקטור בתנובה במקומו של מורדי.
אעשה כמיטב יכולתי לתרום להמשך הצלחת החברה ושגשוגה תוך עמידה ושמירה על האינטרס של שולחי.

מאבק החקלאים
לפני מס' חודשים חברו יחד משרדי האוצר והחקלאות ,ובניגוד להבנות קודמות ולמתווה מוסכם אחר ,הודיעו על
רפורמה מרחיקת לכת בענפי החקלאות השונים .רפורמה זו כללה ביטול מכסות ,הורדת מכסים ובהמשך ביטול
מועצות הייצור השונות .נראה כי צריך להזכיר לאלו "שיושבים בירושלים" שחקלאות זה לא רק עופות ,חלב,
ביצים ,ירקות ושאר הגידולים ,חקלאות זה שמירה על גבולות המדינה ,חקלאות זה ערך עבודת האדמה ,זה
העסקת אלפי משפחות ,ביטחון תזונתי מבלי להישען על גורמי חוץ ולא פחות חשוב ,גאווה ישראלית במחקר
בפיתוח ובטכנולוגיה.
אכן ,כשבוחנים את ההצעות שמונחות על שולחננו יש בהן מס' מרכיבים שאל לנו לפסול אותן על הסף ויש לבדוק
אותם בכובד ראש ובשום שכל .אך בהסתכלות כוללת ובדרך שהדבר נעשה ,נראה שיש פה תהליך מובנה ,מכוון
מטרה ,מתואם ומתוזמן שאולי כוונותיו טובות אך תוצאותיו עשויות להיות הרות אסון.
היכולת שלנו להגיע להישגים ולהניב תוצאות במאבק זה תלוי בעיקר ביכולת שלנו להתלכד כגוף אחד וכגוש אחד
תוך מציאת מכנה משותף ואינטרסים משותפים לכל הגורמים .גורמים אלו כוללים את המגדלים ,את המשקים
את הארגונים ואת התנועות השונות ,מושבים וקיבוצים כאחד.

אסיפה שנתית
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