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"אני ממש מתרגש. זו הזדמנות אדירה לתנובה. סוף סוף אחרי 88 שנה יש 
לנו בעל בית אסטרטגי" - כך אמר אריק שור, מנכ"ל תנובה, בשיחה עם 
"כלכליסט", ביום שלאחר החתימה על עסקת מכירת של אייפקס בתנובה 

לברייט פוד הסינית, בתמורה ל-8.6 מיליארד שקל.
וטכנולוגיה.  רכש  מבחינת  הרבה  לתרום  יכולה  פוד  "ברייט  הוסיף:  שור 
בסכומי עתק  ריטייל שמוכרת  הזו רשת  לחברה  יש  הגבול.  השמיים הם 
בשנה". לדבריו, בסין אין חלב בכמות גבוהה ועיקר החלב הולך למוצרים 
מייבאים  הסינים  הקשות  הגבינות  "את  ויוגורטים.  טרי  חלב   - טריים 
מחו"ל והובטח לנו שלאחר העסקה תנובה תייצא את הגבינות הצהובות 
לסין. אנחנו בונים בתל יוסף מפעל חדש שיקום במחצית 2015 ובו ייוצרו 
ולפתח  לחו"ל,  צהובה  גבינה  לייצא  שנוכל  והתקווה  צהובות,  גבינות 

רפתות בסין יחד עם החקלאים". 

בשלב זה מבטח שמיר, המחזיקה ב-21% ממניות תנובה, טרם החליטה 
מלוא  למכירת   PUT-ה אופציית  את  לממש  או  בתנובה  להישאר  אם 
שמבטח  "הלוואי  שור:  אריק  אמר  זה  בהקשר  פוד.  לברייט  אחזקותיה 
שמיר יישארו בתנובה. אני יותר מאשמח אם מאיר שמיר ומבטח יישארו 

בשליטה בתנובה". 

שור לא מתרגש מהאמירות כאילו תנובה תהפוך לחברה שאינה ישראלית 
ומזכיר שגם קרן ההשקעות הבריטית אייפקס היא לא קרן ישראלית. "אם 
ומרוויחה עליה היא הייתה  ישראלית הייתה עושה עסקה באנגליה  קרן 
משלמת במדינת המקור את המס. זה החוק. אבל במהלך השנים שאייפקס 
מיליון   910 2008, שילמה החברה מס של מעל  בתנובה, משנת  מחזיקה 

שקל, כאשר לפני כן שולם מס של 100 מיליון שקל בלבד".

מייבא  לא  אני  ישראלית.  מהחקלאות  הם  תנובה  של  הגלם  חומרי  "כל 
יותר ישראלית מתנובה. ואם  קורנפלקס כמו המתחרים שלי. אין חברה 
הבעלות היא סינית, אז היא הייתה קודם בריטית. יש לנו את החקלאים 
שהם בעלים שלנו ואין חברה יותר ישראלית מאתנו. אני חושב שהעסקה 
היא מחמאה למשק הישראלי, לחקלאות ולתעשייה המקומית וזה הבעת 

אמון גדולה מצד החברה הסינית בכל הגורמים הללו".
שור, שמנהל את קבוצת תנובה זה 5 שנים, צפוי להישאר בתפקיד מנכ"ל 
החברה גם לאחר שהבעלות תעבור לברייט פוד. החברה הסינית הודיעה 
לשור כי היא מעוניינת בהמשך העסקתו, וככל הנראה, הוא יישאר בחברה.  

מבטח שמיר: המנכ"ל יישאר ישראלי
ממנה  לבורסה,  הודעה  שמיר  מבטח  חברת  פרסמה  היום  יותר  מוקדם 
את  לשמר  אייפקס  עם  בהסכם  התחייבה  הסינית  פוד  ברייט  כי  עלה 
מרכז העסקים של תנובה בישראל, ולדאוג לרוב ישראלי גם בדירקטוריון 
לישראלי.  המנכ"ל  על תפקיד  והן בשמירה  בהנהלת החברה  הן  החברה, 
את  לשמר  ב"כלכליסט",  בעבר  שנחשף  כפי  פוד,  ברייט  התחייבה  עוד 
ההנהלה והעובדים של החברה ולהימנע מהלקטין את הפעילות של תנובה 

בישראל.

אריק שור: 

סוף סוף יש לנו בעל בית אסטרטגי

רכש  מבחינת  הרבה  לתרום  יכולה  מאייפקס,  תנובה  את  שרכשה  פוד  ברייט  תנובה,  מנכ"ל  לדברי 
וטכנולוגיה: "אנחנו בונים בתל יוסף מפעל חדש ובו ייוצרו גבינות צהובות, והתקווה שנוכל לייצא גבינה 
צהובה לחו"ל, ולפתח רפתות בסין יחד עם החקלאים". מבטח שמיר דיווחה לבורסה: ברייט פוד התחייבה 

לשמר את מרכז העסקים של תנובה בישראל

פורסם כלכליסט, אורנה יפת וגולן חזני, 22.05.14

"אנחנו גאים ברכישת תנובה; עבורנו מדובר 
שתסייע  ארוך,  לטווח  יציבה  בהשקעה 
החודרת  גלובלית  לחברה  להפוך  לתנובה 

לשווקים חדשים"

אריק שור המנכ"ל ואלי ג'ורנו מנהל קשרי יצרנים
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ברייט פוד: חילופי משאבים הדדיים
קבוצת ברייט פוד הודיעה הבוקר בתגובה על רכישת תנובה: "אנחנו 
ארוך,  לטווח  יציבה  בהשקעה  מדובר  עבורנו  תנובה;  ברכישת  גאים 
חדשים".  לשווקים  החודרת  גלובלית  לחברה  להפוך  לתנובה  שתסייע 
על  אייפקס  ההשקעות  קרן  עם  לסיכום  הגיעה  שאמש  לאחר  זאת 
זאת בכפוף לאישורים  רכישת 56% מיצרנית המזון הגדולה בישראל, 

הרגולטוריים. 

החברה הסינית שפרסמה את ההודעה באמצעות משרד יחסי הציבור 
כחברה  תנובה  על  ולשמור  להמשיך  "בכוונתנו  עוד:  מסרה  גילאב 
הגורמים  כלל  עם  הפעולה  שיתוף  את  לשמר  ונמשיך  ישראלית 
ומגדלי  המקומיים הרלוונטיים לרבות העובדים, הלקוחות, החקלאים 
שיתוף  בנאמנות.  הישראלי  הצרכן  את  לשרת  מנת  על  וזאת  הבקר 
הפעולה בין ברייט פוד לתנובה, ייצר פלטפורמה בין-לאומית לפיתוחה 

העתידי של החברה.   

היא  ותנובה  מתקדמת  חקלאית  טכנולוגיה  עם  מדינה  היא  "ישראל 
מוצרים  פורטפוליו  מבוסס,  מותג  עם  בישראל  הגדולה  המזון  חברת 
תושג  פוד  וברייט  תנובה  בין  הסינרגיה  מוביל.  שוק  ונתח  מגוון 
בתחומי חדשנות  פעולה  ושיתוף  הדדיים  חילופי משאבים  באמצעות 

המוצר, מחקר ופיתוח וטכנולוגיה חקלאית".  
בסין,  הגדולות  המזון  מחברות  פוד,  ברייט  כי  נמסר  בהודעה 
רשת  ובבעלותה  מזון  והפצת  ייצור  מודרנית,  בחקלאות  עוסקת 
פעילות  תחומי  עשרה  לחברה  לוגיסטיקה.  וחברות  קמעונאית 
רשתות  יין,  סוכר,  חלב,  מוצרי  השאר:  בין  הכוללים  ליבה 
ולוגיסטי,  מסחרי  נדל"ן  פיתוח  מקיף,  מזון  ייצור  קמעונאיות, 

 .חקלאות מודרנית ושירותים פיננסים

למשק  מחמאה  היא  שהעסקה  חושב  אני 
המקומית  ולתעשייה  לחקלאות  הישראלי, 
וזה הבעת אמון גדולה מצד החברה הסינית 

בכל הגורמים הללו

The world’s leading trade fair for animal production

14-11 נובמבר 2014 
האנובר - גרמניה

160,000 מבקרים מקצועיים ומנוסים 
שמתעניינים בטכנולוגיות ושיטות 

חדישות למשק החלב והעופות

למעלה מ2,400 מציגים מכל העולם 
 שיציגו על פני 250,000 מ”ר 

של שטחי תצוגה

הממשק המלא לגידול בעלי חיים - 
גידול, הזנה, מבנים, עיבוד ושיווק

טכנולוגיות מובילות לאנרגיה מתחדשת 
Decentralized Energy ואספקת

Expoteam
מיכל שפירא

 Email: Michal.expoteam@gmail.com ,054-4448498 :טלפון

including
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חיפשתי בעיתונות תמונה קבוצתית 
של  גם  אולי  תנובה,  עובדי  של 
על  ענקית  כותרת  עם  רפתנים, 
פוד.  כותרת  לברייט  המכירה 
המשנה הייתה מציינת גם את סכום 
הכלכלית  התועלת  ואת  המכירה 
מהעסקה.  ציפיתי לקרוא מחמאות 
ועל  הישראלי  ולביצוע  למוח 
משק  של  דופן  יוצאת  היסטוריה 
מושתתת  שעליו  הישראלי  החלב 
כל התיישבות בארץ ישראל.  לאורך 
החלב  משק  פרוש  כולה  הארץ 
הלאומי, מהערבה וחבל אשכול רמת 
נגב, יישובי מרחבים ושער הנגב ועמק יזרעאל ועמק המעיינות, בקעת 
יישובי  הגולן,  העליון ורמת  המערבי, הגליל  הגליל  הירדן,  הירדן ועמק 
המבוטחת,  הארץ  של  הקרקעות  על  השומרים  גבול,  וצמודי  פריפריה 

המבטיחים את ביטחון המזון הישראלי עוד לפני הקמת המדינה.  

לכל אלה לא היה זכר.

עולם  תהילת  קיבלו  אחרים,  ואקזיטים  וויז  למה 
ומכירת תנובה לא?  מדוע מכירה של חברה ישראלית 

פרטית לתאגיד גלובלי לא הוצגה כבשורה למשק?
התוצרת  של  האירופי  בחרם  הנלחמת  במדינתנו,  החיים  אנשים 
סין?  ולהחרים את  לנסות  הגולן, למה  ורמת  הירדן  החקלאית מבקעת 
החוב  אגרות  רוב  את  וצומחת, המחזיקה  מתפתחת  כלכלית  מעצמה 

האמריקאיות, בונה בכל חלקי העולם - מה קרה לנו?
ובוודאי לעסקה שבה מעורבת  נכונה לכל עסקה  חשדנות עסקית היא 
בהישג  מדובר  אך  שלנו.  ההיסטוריה הלאומית  את  המסמלת  חברה 

ולהתרחבות  המזון  לביטחון  המקומי,  לייצור  הישראלית,  לתעשייה 
הכלכלה החקלאית אל מעבר לגבולות המדינה.  

האיומים, קולניים ככל שיהיו, אינם במקומם, מאחר 
ותנובה כבר בשליטה  זרה ואינה חברה ישראלית אלא 

בריטית, מאז שנת 2007. 
מדוע בזמנו לא נשמעו מחאות כגון אלו? 

ההסכם מבטיח ניהול ישראלי ואת המשך מימושו של הסכם קיים משנת 
מעבר  הארכתו  את  הבטיחו  הסינים  תנובה.  הרפתנים לבין  בין   ,2007

לכתוב בו עד 2022 והתאמתו למציאות הקיימת. 

הישראלי,  והמו"פ  המצטיינות  הישראליות  הרפתות  את  כי  לזכור  יש 
לסין.  מכאן  להעביר  או  לייצא  ניתן  לא  גבוהה,  ברמה   הישגים  שצבר 
רפתות אינן תכנות מחשב, שניתן לנייד הלאה מכאן. לכן רק הגיוני כי 

מי שרכש את תנובה מעונין בהמשך הייצור המקומי.

מכירת הידע בתחום החלב הייתה מינורית במשך השנים ולא בהיקפים 
גדולים, סין היא הכתובת העולמית המשמעותית להתפתחות בתחום זה.

את  במשותף  למצוא  הנה  פוד,  ברייט  מעסקת  החלב  ענף  של  האתגר 
היכולות לצמוח כלכלית גם בישראל.

ממשלת ישראל חייבת לשמור על תכנון הענף ולהעמיק את השקעות 
בענף החקלאי החזק ביותר ולשמר בכל מחיר את המשקים המשפחתיים 

 .במושבים ואת השיתופיים  בקיבוצים

"ברוכים הבאים"
אביתר דותן - מזכיר התאחדות מגדלי בקר

התפרסם גם ב"ישראל היום" 22.5.2014

את  המסמלת  חברה  מעורבת  שבה  לעסקה  ובוודאי  עסקה  לכל  נכונה  היא  עסקית  חשדנות 
המזון  לביטחון  המקומי,  לייצור  הישראלית,  לתעשייה  מדובר בהישג  אך  שלנו.  ההיסטוריה הלאומית 

ולהתרחבות הכלכלה החקלאית אל מעבר לגבולות המדינה

לנייד  שניתן  מחשב,  תכנות  אינן  רפתות 
הלאה מכאן. לכן רק הגיוני כי מי שרכש את 

תנובה מעונין בהמשך הייצור המקומי
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