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דו"ח מישיבת הנהלה כלכלית מתאריך 19.8.2015
נכחו בישיבה :גדי רינת ,שי ציון ,שמעון כורם ,עמיר לוז ,שחר מידן ,עמוס צוק ,דרורי קפלון ,צביה סגל,
שאולי סנקר ומרקי לוי.
מוזמנים :עו"ד טל שפרנט וקוצי וייל ,בנושא ביו עוז (סעיף .)1
סדר יום:
 .1עדכון בנושא תביעתנו להשבת כספים על חברות ביו עוז וסנטג'ן.
 .2מתן בונוס לעובדי המכוורת ,על תוצאות .2014
 .3בניית המכוורת במקומה החדש.
 .4צוות היגוי לתכנון אזור התעשייה.
דיון והחלטות:
 .1עדכון בנושא תביעתנו להשבת כספים על חברות ביו עוז וסנטג'ן.
הנושא הוצג ע"י עו"ד שפרנט והשלמות מקצועיות של קוצי .הם הציגו את התפתחויות העניינים משנת
 2007ועד מכירת החברה  +הקניין הרוחני הטמון בה לחברה אמריקנית בסכום של כ 120 -מ' .$
עיקר התביעה שלנו מתמקדת בטענה (בכך שאנו טוענים) שקבוצת בכירים ,דירקטורים ומנהלים ברובם
הגדול התנהגו בצורה לא תקינה ,הפרו אמונים לתפקידם בביו עוז וסנטג'ן .כעת אנו ממתינים להחלטה
של המפרקת ,שיש סימנים שגם היא תחליט על תביעה נגדם .כל הנושא אמור להגיע להחלטה עד סוף
חודש זה (אוגוסט).
סיכום :אנו נמתין להחלטת המפרקת ,כי להחלטתה השפעה כבדת משקל על המשך צעדנו ,בכיוון של
דרישת חלקנו בכספים שהתקבלו מן המכירה .המשך יבוא!
 .2מתן בונוס לעובדי המכוורת ,על תוצאות החיוביות של שנת .2014
לאחר דיון בנושא זה ,יש דרישה של החברים ,ע"ב החלטה של ההנהלה הכלכלית מינואר  ,2014שלא
יוחלט באופן פרטני על ענף או תאגיד אחד ,אלא נממש את ההחלטה כלשונה ,ז"א ,לגבש הצעה שתקבע
עקרונות ופרמטרים למתן תמריץ לעובדים ,בהתייחסות לכל המערכות וענפי הקיבוץ .חברים ציינו
שחשוב לקדם את העניין ולא ליצור מצב של תקיעת הנושא (לאור העובדה שהחלטה קודמת בנושא זה
לא קודמה במשך כשנה וחצי).
סוכם שמרקי יביא את הנושא הזה לצוות תיאום בהקדם ,ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים ,יגבשו
הצעה בעניין עקרונות ופרמטרים לתמרוץ עובדים בענפי הקיבוץ ,משק וקהילה ,שייקח בחשבון השונות
הקיימת ביניהם .הנהלה הכלכלית תהיה אחראית רק לענפי המשק .ענפי הקהילה יהיו באחריות הנהלת
הקהילה .הכול ע"ב העקרונות ופרמטרים שיאושרו ע"י הקיבוץ.
 .3בניית המכוורת במקומה החדש (אזור בית האריזה).
ע"פ החלטות מזכירות הקיבוץ מ 30 -בדצמבר  2011אושרה השקעה של  2.7מיליון  ₪למעבר  +בניית
המכוורת ,היום אנ ו יודעים בוודאות  ,ע"פ הצעות שהתקבלו מקבלנים שונים שנגשו למכרז ,שמדובר
בצורך לתוספת של כ 1.8 -מ'  ₪נוספים ,רק למכוורת .בנוסף יהיה צורך להשקעות בהסדרת הביוב +
מים ,הערכה  1.4מיליון  ,₪חשוב לציין שנושא זה (ביוב  +מים) נחוץ גם ללא קשר למכוורת.
יש לציין שהמעבר של המכוורת ממקומה הנוכחי ,יאפשר בניית  12מגרשים לבנייה וקליטת חברים
חדשים ,עם כל היתרונות שבדבר (כלכלי וחברתי).
עמוס וגדי שמעורבים בקידום הנושא ומשתתפים בצוות המכרז לבניית המכוורת ,ציינו שהנושא דחוף,
בגלל אילוצים הקשורים ללו"ז של המכוורת.
סיכום :אנו מאשרר ים את מעבר המכוורת למקום החדש ,כולל תיקון היקף ההשקעה ,ז"א תוספת של
כ 2 -מ'  .₪על חלוקת נטל ההשקעה ,בין הגורמים השונים ,יוחלט בהמשך.
 .4אושרה הקמת צוות היגוי לתכנון אזור התעשייה .חברים בצוות – עמוס ,גדי ר' ואליהו שחם.
רשם :מרקי לוי

