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משולחנו של מרכז המשק
שרותי האבקה – לאחר תהלי חפיפה ע דודי ענבר מונה אהוד יושע בחודש שעבר כמנכ"ל שרותי
האבקה .בש העובדי והקיבו  ,אני רוצה להודות לדודי על שני רבות של עשייה בענ ובחברה ,ועל כ
שהביאה את החברה להישגי רבי  .פרידה מסודרת מדודי תתקיי במסגרת רחבה יותר של העובדי
והחברי  .בהצלחה לדודי בהמש הדר  ,ובהצלחה ג לאהוד יושע ,שנכנס לניהול החברה בתקופה לא קלה
של עשייה מרובה בתחומי השוני ובקליטת השות .
ביו חמישי האחרו  18/10/12נסגרה ונחתמה עסקת השותפות ע חברת ביו&בסט הבלגית .קד לכ
תהלי ארו שלווה על ידי ההנהלה הכלכלית ,שכלל ניסוח ההסכ על ידי שני הצדדי ובדיקת נאותות
חשבונאית )דיו&דיליג'נס( .חברת שרותי האבקה משנה את מבנה הבעלות ,מחברה קיבוצית היא הופכת
לשותפה של חברה בי לאומית המתמחה בתחו עשייה משות  .לדיוני היו שותפי רבי  :דודי ענבר
והנהלת שרותי האבקה ,שהחלו בשיתו פעולה ע ביו&בסט עוד בשנת  ,2007דירקטוריו הענ  ,חברי
ההנהלה הכלכלית ,חברי הקיבו בדיוני הציבוריי  ,מחלקת הנה"ח באחריותו של מוטי ברנדס ורו"ח אלי
בירנבאו שניהלו את בדיקת הנאותות ,והיועצי המשפטיי והכלכליי עו"ד טל שפרנט ורו"ח אוהד
עובד & לכול מגיעות הברכות לסיו מוצלח של הכנסת השות לחברה .בחודש הבא נארח אצלנו את
הנהלת ביו&בסט שתגיע לכא לביקור מקצועי .בהובלה משותפת נבח יחד אית את השינויי הנדרשי
להכנת תוכנית העבודה לשנת  ,2013ונייסד דירקטוריו משות בו לביו&בסט נציג אחד וליד מרדכי שלושה
נציגי .
כחלק מההסכמות ,חברי הקיבו העובדי בחברה יהפכו מעובדי פני לשכירי בחברה ללא כל פגיעה
בתנאי שכר  .נאחל לחברה הצלחה בעשייה המשותפת ,בפיתוח ובהשאת רווחי לבעלי .

יד חיל – חילופי גברי ברפת המשותפת :שחר לוי מקיבו ברור חיל סיי את תפקידו כיו"ר דירקטוריו יד
חיל ,במקומו מונה סיימו גוטרי ,מרכז המשק הנכנס של ברור חיל .לפי הסכמות ההיסטוריות בי
השותפי  ,המנכ"ל מיד מרדכי והיו"ר מברור חיל .תודה לשחר לוי על שנות פעילותו הברוכות ,על שיתו
הפעולה הפורה ועל תרומתו להצלחת הענ  .בהצלחה לסיימו בתפקידו החדש.
פרדס – בהמש להחלטת ההנהלה הכלכלית לנטוע  400דונ פרדס בשטחי אלג'יה ,נטענו כ&  165דונ
במהל ספטמבר ,כשלב ראשו במהל  .בשנה הבאה תושל שארית הנטיעה עד  400דונ פרדס .האחריות
על פרדס אלג'יה בשלבי ההקמה הופקדה בידי צוות הגד"ש בהדרכת אנשי המקצוע של חברת מהדרי .
בנקי – כחלק מהסדר הקיבוצי והשינויי המבניי שנעשו בקיבו לא היה נית להשלי את המהל
ללא מכתב הסכמות הבנקי  ,תהלי שהחל בשנת  2000ע בנק הפועלי כבנק מרכז לשינוי התאגידי
והעברות הנכסי וההתחייבויות .בנק הפועלי ניסח מכתבי הסכמה שלא נית היה לקבל אות  ,ובמש
שני התנהל מו"מ עקר בי הצדדי .
אי השלמת המהל השפיע על התנהלות מול מוסדות בנקאיי ואחרי ולאחרונה נוכחנו בהשפעתו על
תהלי הכנסת השות  .במאמ מרוכז שהתנהל בשנה האחרונה הגענו להסכמות ולמכתב עליו חתמנו
באישור ההנהלה הכלכלית .ברכות למוטי ברנדס על תהלי העבודה מול הקולגות בבנק.
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