 9מאי2006 ,
לכבוד
חברי הנהלה כלכלית
שלו רב,

הנדו  :החלטת האסיפה הכללית של תנובה מיו  11דצמבר 2003
על מה ולמה קמה צעקה
לאחרונה קיבלת לידיכ מכתב ממר רמי בראל ממושב שורש וקבוצת חברי .
במכתב נתבקשת לחתו על הסכמה לביצוע החלטות האסיפה הכללית של תנובה מ .2003
במכתב נטע  ,כי בוועידה ,באותה שנה ) ,(2003אישרה האסיפה הכללית הצעת החלטה שעל
פיה הוסמ ועד ההנהלה לקד מהל של הפיכת תנובה לחברה.
במכתב נטע כי קבוצת חברי מעכבת את התהלי וגורמת נזק לתנובה.
אז הנה כמה עובדות שלא הוכנסו לפניית :
א.

הועידה מעול לא הסמיכה את ועד ההנהלה לקד מהל של הפרטת תנובה
אלא:
"האסיפה הכללית מסמיכה את ועד האגודה לקד מהל כולל לארגו
האגודה ועסקיה במשות ע האגודה האחות תעמ"ת ,וזאת במבנה ובאופ
שיאפשרו הכנסת משקיע לפעילות ולנכסי של האגודה )ושל תעמ"ת( ,והכל
במתווה אופטימלי שיגובש לתועלת )ולעמידה בהתחייבויות( האגודה
וחבריה".
עכשיו תשוו את הציטוט המדויק לציטוט החלקי של שולחי המכתב,
ותבינו שהועידה החליטה ללכת לאיחוד של תנובה ע תעמ"ת ולא להפו את
תנובה לחברה ,כ שמי שפועל באופ כזה ,עושה זאת על דעת עצמו וללא
קבלת אישור.

ב.

בנוס הסתבר כי המניע שעומד מאחורי הרצו להפו את תנובה לחברה הוא
לא "הצפת הער של תנובה" ,אלא מטרות נוספות ומדאיגות.

ג.

חשוב מזה ,כאשר גורמי שוני ביקשו להציע אלטרנטיבות שכל תכלית
לא
הוא הצפת שוויה של תנובה וחלוקה של דיבידנדי למושבי ולקיבוצי
רק שהאינפורמציה מוסתרת מה  ,אלא אלו מוגדרי כאויבי הע  ,ובס הכל
הנ כ  1,000יצרני חלב בישראל ,ועוד רבי נוספי שלא קשורי לענ  ,א
רואי את הסכנות הטמונות ,כולל בכירי במשק הישראלי.

ההתאחדות שמנהלת קרבות בלימה עושה זאת לטובת כול )כולל אלו שהיו מכתימי
את שמה( ,לטובת הקואופרציה ,כאשר מנגד עומדי אלו שרוצי לפגוע באגודה השיתופית
תנובה ,ומטרת להוציא אותה מידי הקיבוצי והמושבי ולהתנהג כחברה שמה שמעניי
את בעליה זה הרווחי ולא האגודות השיתופיות שהקימו את תנובה !
האגודות יצרניות החלב בישראל והתאחדות מגדלי בקר שמייצגת אות  ,תומכות בהחלטות
הוועידה ופועלות להשאיר את תנובה אגודה שיתופית שפועלת לטובת חבריה וכ לאפשר
לחברי שרוצי לצאת מחברות בתנובה ,לעשות זאת במחיר ראוי והוג .
התאחדות מגדלי בקר בשיתו חברי ממועצת תנובה מכיני הצעה מפורטת ,על ידי מיטב
אנשי המקצוע באר  ,במטרה לתת מענה אחראי ,כולל ומוסכ לצרכי כל הבעלי בתנובה.
הנסיונות של מנהלי תנובה לפעול נגד חלק מהבעלי )יצרני החלב( יביא למאבקי פנימיי
מיותרי שיגרמו נזק לתנובה ולבעליה.
רק פתרו שיושג בהסכמה רחבה ,שתיקח בחשבו את הצרכי של כל הבעלי ויצרני
החלב בכלל יביא לאפשרות של קבלת החלטות בוועידה בצורה שקטה והוגנת.
אנחנו קוראי לחברי לקיי שיח רחב ע כל חברי האגודה כדי להביא הצעה שיש לה
סיכוי לקבל רוב מכריע בוועידה הקרובה ועד אז לא לחתו על שו בקשה של קבוצה זו או
אחרת.

בברכה
התאחדות מגדלי בקר וחברי מועצת תנובה

