דוח מישיבת משותפת הנהלה כלכלית ומזכירות מיום 22.12.08
השתתפו בדיון:
נציגי שטראוס בדירקטוריון מכוורת יד מרדכי-שטראוס :גדי לסין – מנכ"ל שטראוס ישראל,
מישל בן וייס – מנכ"ל חטיבת "בריאות ואיכות חיים" בשטראוס ישראל ,דניאל זינגר – סמנכ"ל
כספים בשטראוס ישראל.
נציגי יד מרדכי בדירקטוריון מכוורת יד מרדכי-שטראוס ::דודי דורון ,מוטי ברנדס.
הנהלת מכוורת יד מרדכי-שטראוס :ניצן ישראלי )מנכ"ל( ,יאיר שוורץ )מנהל רכש( ,אמיר
דבורה )מנהל תפעול( ,אלעד רביד )מנהל שיווק( ,ניסים ביטון )מנהל כספים( ,טל שדה )מנהלת
מש"א(.
הנהלה כלכלית ומזכירות :שי ציון ,שפרה שכטר ,צביה סגל ,צבי מירב ,ישראל מידן ,גדי רינת,
איתן ציון ,אורלי סיגלמן ,רחל אשחר ,מאיר יצחק ,הלל שיפמן ,גיורא אתר ,גלעד בארי ,דודי
דורון ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

רקע לפגישה:
בשנה וחצי האחרונות התרחשו שלושה אירועים משמעותיים בהיבט מכוורת יד מרדכי
שטראוס:
 .1חילופי מנכ"לים בשטראוס ישראל :גדי לסין במקומו של גיורא בר-דעה.
 .2חברת שטראוס הגלובאלית נכנסה לשינויים מבניים  -ארגוניים עמוקים.
 .3חילופי מנכ"לים במכוורת שטראוס :ניצן ישראלי במקומו של חגי מן.
שלושת האירועים הנ"ל ,בדגש על שינויים מבניים וארגוניים שעברה חברת שטראוס ,הביאו את
דירקטוריון החברה ,הנהלת המכוורת והנהלת המשק ליזום פגישה משותפת עם המזכירות
וההנהלה הכלכלית ,במטרה לדווח הן על התפתחויות ומגמות בחברת שטראוס  -ישראל והן
בכדי לסקור את פעילות המכוורת בהיבטי פעילותה השונים.

סיכום ועיקרי הדיון:
לבקשת ההנהלה הכלכלית ,הנהלת מכוורת יד מרדכי-שטראוס והדירקטוריון ידווחו להנהלה
הכלכלית פעמיים בשנה )בחצי השנה ובסופה(.
כפגישה ראשונה סקר ניצן ישראלי את התפתחות מכוורת יד מרדכי מהקמתה ועד שנת  ,2002שנת
המיזוג עם 'עלית' .ניתנו דגשים ואבני דרך עיקריים לשנים אלו :הקמת הממלכה ,מיתוג החברה ,השקת
הבקבוק הלחיץ ,בניית האסטרטגיה העסקית ,קמפיינים שונים בטלוויזיה והמו"מ והמיזוג עם 'עלית' .ניתנו
דגשים משנת  ,2003עידן 'עלית' ובהמשך 'שטראוס' ,ועד סוף שנה זו :תהליך המיזוג עם 'עלית' ,כניסה
לתחומי שמן הזית והקונפיטורות ,ובניית תוכנית אסטרטגית  -שהיעדים שהוצבו בה הושגו כמעט ככולם.
אלעד רביד ,מנהל השיווק של החברה ,תיאר את האסטרטגיה השיווקית של החברה ואת המאמץ השיווקי
לאורך השנים .הדיווח לווה בסרט תדמית חדש ומעניין המתאר את ייצור הדבש בקיבוץ מתחילת הדרך
ועד היום.
יאיר שוורץ ,מנהל הרכש ,סיפר על הנעשה בארץ ובעולם בתחום הדבש ושמן הזית .אמיר דבורה ,מנהל
התפעול ,סקר את מערכות התפעול וקווי הייצור החדשים בתחום שמן הזית.

יש לציין כי התוצאות העסקיות של החברה בשנת  2008הינן הטובות ביותר מאז הקמת החברה
אשר ביצעה טוב יותר את היעדים שהוצבו לה על ידי ההנהלה לשנה זו.
בימים אלו שוקדת החברה על תוכנית אסטרטגית חדשה לחמש השנים הבאות תוך דגש על
מוכנות מלאה ומתאימה לשנת  2009אשר תהיה שנה שונה מהותית עקב המשבר הכלכלי.
תוכנית העבודה לשנת  2009אושרה על ידי הדירקטוריון וכוללת מספר חלופות שיתאימו
למצבים שונים שיכולים להיווצר במהלך שנה זו.

הישיבה הסתיימה בסקירה של גדי לסין ,מנכ"ל שטראוס ישראל ויו"ר דירקטוריון מכוורת יד
מרדכי-שטראוס .גדי סקר את הפעילות של שטראוס העולמית בהדגשת השינויים המבניים
שנעשו בשטראוס ,במהלכם הוחלט )לאחר דיונים משותפים בין יד מרדכי לשטראוס( להשאיר
את החברה המשותפת כחברה עצמאית .גדי הדגיש את הקשר הטוב בין השותפים ,יד מרדכי
ושטראוס ,והצהיר כי הוא רואה את יד מרדכי כשותפה שווה בחברה ,על אף השליטה של
שטראוס באחזקות.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות בשם יד מרדכי לעובדי ומנהלי החברה המסורים על המאמצים
הרבים המושקעים בחברה .מאמצים אלה ,בניצוחם של ניצן ישראלי וחגי מן )אשר העביר את
שרביט הניהול לניצן באפריל השנה( הם שהביאו לתוצאות הטובות לשנה זו.
כמו כן ברצוני להודות לנציגי שטראוס חברי הדירקטוריון :גדי לסין ,מישל בן וייס ודניאל זינגר,
על שותפות אמיתית.

עם הפנים קדימה:
במהלך החודשים הקרובים תיזום הנהלת המשק והמזכירות יחד עם הנהלת המכוורת אירוע
משותף לכל החברים עם חברת שטראוס לצורך העברת מיידעים ואינפורמציה וחיזוק הקשר
המשותף!

נמסר על ידי דודי דורון

