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חברי משקי גרנות

בשנה האחרונה אנו חווים בקבוצת גרנות ,תאגידיה
והפעילויות שבה ,תנופת התחדשות ופיתוח עסקי
שלא ידענו כדוגמתה ועל כך נדווח בעדכון הזה.
בתקופה האחרונה אנחנו מקדישים תשומת לב
מיוחדת לפיתוח מיזמים גם מעבר לים .הסנוניות
הראשונות עליהן דיווחנו בהרחבה בעדכון הקודם היו
הקמת  Granot Freshלשיווק אבוקדו והדרים באופן
ישיר באירופה ,הקמת חוות הפטריות בקניה והקמת
 Granot Internationalלניצול הידע והסינרגיה
בפעילויות קבוצת גרנות לפרויקטים ומיזמים בחו"ל.

חדשנות ופיתוח עסקי

אנו ממשיכים לפעול בשלושה תחומים מרכזיים:
א .בניית תשתית ליצירת חדשנות לשם כך אנו נמצאים
בתהליך הקמת קרן השקעות בתחומי האגרי-טק
באמצעותה נבצע השקעות בחברות בשלבים מוקדמים.
ב .המשך הטמעת חדשנות פתוחה בתאגידי גרנות.
במסגרת החדשנות הפתוחה ,אנו
מאפיינים ובוחרים אתגרים עסקיים
מרכזיים ומשתמשים בטכנולוגיה ככלי
למציאת הפתרון בחטיבת הצומח ,דוגמת:
מחסור בכוח אדם בקטיף ,בעיית האבקה,
זיהוי מידת הבשלות של האבוקדו וכיו"ב.
בהמשך השנה אנו צפויים להתקדם גם
בחטיבת בעלי החיים במספר כיוונים.
ג .אנו מקדמים מספר פרויקטים שאושרו
בהנהלת גרנות במטרה לפתוח את גרנות
לתחומים חדשים הנושקים לתחומי הליבה
שלנו ומייצרים סינרגיה לפעילויות הנוכחיות
בארגון ומציעים כיווני התפתחות עתידיים לגרנות
ולבעלים .להלן תיאור קצר של חברות האגטק בהן
השקענו עד כה.
חברת " "Entoprotechלהפיכת פסולת לחלבון עליה
סיפרנו בהרחבה בעדכון הקודם.
חברת " "BarAlgaeשבמסגרתו החברה מפתחת ומגדלת
מיקרו אצות לעולמות הזנת בע"ח ,קוסמטיקה ,תוספי
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מפת הקשרים החדשה של מדינת ישראל ,ובה הסכמי
השלום ופתיחת קשרי החוץ של מדינת ישראל עם
איחוד האמירויות ומדינות המפרץ תרמו גם הם
ויוצרים עבורנו הזדמנויות חדשות ומעניינות .כל זה
בכדי להמשיך ולהבטיח למשקים ולתוצרת שלנו
שווקים חדשים ובטחון כלכלי.
בעדכון זה רכזנו עבורכם חדשות בתחומי היזמות
וההתחדשות במגזרי הפעילות השונים של גרנות.

חג שבועות שמח,
קריאה מהנה
עמית בן יצחק ,יו"ר גרנות

מזון ותזונה .לחברה מתקן גידול בקיבוץ גן שמואל
ואנו עתידים להרחיב את מתקן הגידול מצד אחד ואת
סל המוצרים מצד שני.
חברת " "GreenOnyxאשר פיתחה מזון-על חדש
מבוסס על צמח מים בשם "עדשית המים".
במסגרת שיתוף פעולה זה ,אנו עתידים ,יחד
עם קיבוץ מגל ,להקים חוות גידול של צמח
זה ,אשר גדל במערכות גידול סגורות.
חברת " "Horticaאשר פיתחה מערכת גידול סגורה
ומבוקרת שבאמצעותה ניתן לייצר תנאי מיקרו-
אקלים אופטימליים לגידולים "אקזוטיים"
כגון :פטריות ,עשבי מרפא ,שורשים ,תבלינים
וכיו"ב .אנו עתידים להקים מתקן גידול הראשון
מסוגו בישראל.
 - N-DRIPחברה העוסקת בטפטוף ללא לחץ.
בתחילת השנה נכנס תאגיד הענק הבינ"ל
פפסיקו כמשקיע בחברה וזאת בעקבות
ניסיונות מוצלחים עם מערכת הטיפטוף של
אנדריפ בקרב חקלאים באסיה ובארה"ב.
דייריקס – רפת העתיד הרובוטית ,נמצאת בסבב גיוס,
לצורך גיוס ההון הנדרש לסיום שלב הפיתוח .את
הסבב מובילה קבוצת משקיעים בראשות תעשיות
לכיש ,שהינה חברה ציבורית הפועלת בתחום כלים
למרכזי מזון ורפתות ,אשר השקיעה (כלל קבוצת
המשקיעים) כ 4.5-מיליון דולר.

Granot International

הקמת  GIלוותה בתוכנית אסטרטגית הבנויה על שלוש
מטרות:
חיפוש ואיתור של שותפות או שת"פ מול חברה בעלת
פלטפורמה בינלאומית חקלאית.
חיפוש שותפים לפרויקטים בכל אחד מתחומי
הפעילות של ( GIחלב ,דגים ,צומח ,לוגיסטיקה ,פטם/
הטלה ובשר) .באפיק זה חלק מהעבודה נעשית מול
תאגידי גרנות ובעיקר צומח גרנות ואמבר (א.ת,).
מול משקי גרנות ,דוגמת דגאון ממעגן מיכאל בתחום
הדגים ואחרים שעדיין נמצאים בשלבי בדיקה.
השקעה וייזום בפרויקטים במדינות שונות GI .קיבלה
עשרות הצעות לפרויקטים ומיזמים שונים במדינות
שונות בעולם בהן :מרוקו ,אוזבקיסטן ,אלבניה,
קירגיסטן ,הונגריה ,קניה ,אירלנד ,ספרד ,פורטוגל
ועוד .גם כאן ישנם מספר רעיונות שהבשילו ,ואנחנו
מבטיחים להרחיב בעתיד.

שנהיה תמיד בצד הנותן
פרויקט כרובית

גרנות ותאגידיה התגייסו לסיוע לפרויקט כרובית המבטיח ארוחת חג מבושלת
לכ 8000-קשישים וניצולי שואה שאין באפשרותם לבשל לעצמם .במסגרת
הפרויקט בישלנו במטבח בגרנות מאות קילוגרמים של אורז ,ירקות וביצים
קשות .ארזנו הכל בקופסאות ושלחנו על גבי משטחים למתחם המרכזי של
כרובית בחולון.
בנוסף ,צומח גרנות תרם עשרות טונות של ירקות ופירות .הגדילו לעשות עובדי
הצומח שאספו כסף ורכשו למעלה מ 200-קילו מצות שחולקו ,יחד עם האוכל
המבושל והירקות הטריים.
אנו רואים חשיבות גדולה בעובדה שהארגון כולו מתגייס למטרה חברתית,
וללא ספק זו לא הפעם האחרונה .תגובות העובדים והמנהלים ,השמחה בה
הגיעו אנשים לתת יד והרצון לסייע היו מעל ומעבר למצופה.

תרומה לאוקראינה

המלחמה באוקראינה מזעזעת את העולם כולו
ובעיקר מצבם של הפליטים והאזרחים בערים
השונות ברחבי המדינה.
בצעד חסר תקדים גרנות ,בשיתוף התנועה
הקיבוצית ,יצאה במבצע איסוף תרומות עבור
פעילות תנועות הנוער במחנות הפליטים ולסיוע
לעולים חדשים המגיעים לישראל.
במסגרת המבצע תרמו מרבית משקי גרנות 10,000
שקלים כל אחד והארגון השלים סכום נכבד והעביר
כ 500,000-ש"ח לטובת התרומה הנ"ל.
אנו רוצים להודות להנהגות המשקים על האמון
וההרתמות המהירה ולקוות שהשלום והשקט
יחזרו להיות נחלתם של אזרחי אוקראינה ורוסיה
כבר בעתיד הקרוב.
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אמבר  -א.ת

בקבוצת אמבר  -א.ת הסתיימה שנה מאתגרת  -שנה היתרון היחסי שהחיבור הזה מעניק לנו בשוק תחרותי
ראשונה למיזוג הפעילות בין החברות .בסך הכל תוצאות זה.
הקבוצה היו טובות מאלו של שנת  2020ולאורן הוחלט בימים אלו מושק באמבר לוגו מחודש ,לאחר מתיחת
באמבר על חלוקת רווחים לבעלים.
פנים קלה .הפרטים הקטנים שעודכנו בלוגו מדגישים
את החיבור בין העבר ,ההווה והעתיד של אמבר.
באוקראינה
המלחמה
אותותיה
את
נותנת
ואנו חווים עליות חדות
במחירי הגרעינים בעולם
המשפיעות באופן דרמטי
על המחיר ,ההתארגנות
והפעילות בכל חוליות
האינטגרציה.
במבחן התוצאה ,ההחלטה
על המיזוג בין שתי
החברות הוכיח את עצמו
ובהשוואה לאינטגרציות
האחרות אנחנו רואים את

משקי אנרגיה

הסתיים תהליך מיזוג אחזקות משקי הקיבוצים
והארגונים האזוריים בדליה אנרגיה לתוך החברה
הציבורית "משקי אנרגיה" .תהליך זה הפך את הגוף
החדש לגדול והמשמעותי ביותר במשק הישראלי
ומאפשר לנו לעמוד בתחרות בעוצמה ולצלוח את
היעדים העתידיים שלנו בעת ובעונה אחת.

משקי סאן

לאחרונה ,החליפה משקי סולאר את השותף שלנו
 אנרג'יקס ( )50%בחברה המשותפת המחזיקהפאנלים סולאריים על מתקני גרנות .בעקבות כך
שונה השם ומעכשיו השותפות נקראת משקי סאן.

רימון

לאחר ההנפקה המוצלחת של רימון (בשווי 1,25
מיליארד ש"ח אחרי הכסף) ,החברה ממשיכה בתהליכי
פיתוח עסקי וייזום בארץ ובחו"ל.
רימון התקשרה בהסכם לרכישת השליטה ()67%
בחברת מר טר ,שהינה חברה קבלנית לעבודות ימיות
ופיתוח .מר-
מבצעת
טר
ב י ש ר א ל
ע ב ו ד ו ת
במרחב הימי,
החדרת
כמו
ש י ג ו מ י ם
וכלונסאות,
עבודות דיפון
בים וביבשה ,חפירת פירים ,טיפול במי תהום ,חפירות ימיות שלא
באמצעות אוניות מחפר והידוק קרקע .בנוסף ,עוסקת החברה בתחום
ריתוכי צנרת ובעבודות בטון ,וברימון מסבירים כי מדובר בתחומים
סינרגטיים לפעילותה.
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צומח גרנות

לגידולים נוספים וללוות מקצועית ,בכל מרכיבי
שרשרת הערך ,מגדלים שלנו שיהיו מעוניינים לגוון
את תחומי הפעילות שלהם.
במקביל ,מעמיקים הקשרים עם הרשתות
הגדולות בארץ ויחד עימן אנו עובדים על
שיפור האיכות ,גיוון המוצרים והרחבת הסל.

סוף העונה כבר ממש מעבר לפינה .אנו ממשיכים
בשיווק זן ה"ריד" בשוק המקומי עד לתחילת חודש
יולי ובהדרים נמצאים בסיכום העונה .לעומת זאת,
עונת הבצל ,זה עתה התחילה ולשמחתנו ,גם בתחום
זה ,הפכנו להיות אחד הספקים המשמעותיים בשוק
בתוך שלוש שנים בלבד.
זו היתה עונת שיא כמעט בכל פרמטר של הפעילות
של צומח גרנות .עונה קשה שדרשה מאמץ גדול
והשקעה משמעותית מול האתגרים מבית (שיא בית
אריזה של כ 50,000-טון אבוקדו) ומחוץ  -שווקים
משתנים ,מלחמות ומגפות עולמיות ומה לא ...אין
ספק שצוות העובדים המסור עמד בכל האתגרים
הללו בכבוד רב.
במקביל ממשיכים הפיתוח העסקי והצמיחה:
המרלו"ג נפתח והתחיל לתת שירות ללקוחות רבים,
תוך שימוש בידע ובכלים מתקדמים .בחודשים
הקרובים תגדל רשימת הלקוחות והמטרה היא
להתחיל לעבוד גם מול המרכוליות בקיבוצים שלנו
ולספק את מגוון הפירות והירקות.
 Granot Freshהקימה חברה בהולנד ונבדקות
הזדמנויות נוספות להעמיק את המעורבות שלנו
בשווקים מעבר לים .אושרה תוכניות השקעה
משמעותיות לנטיעת מטעי אבוקדו בקנייה ,ספרד
ופורטוגל ,תוכניות שימצבו אותנו כשחקן אבוקדו
במגרש הבינלאומי ,יאפשרו לנו לתת שירות טוב יותר
ללקוחות שלנו בשוק האירופאי ,לאורך כל השנה
ובסופו של דבר להביא ערך מוסף משמעותי למגדלים
שלנו – זאת מטרתנו העיקרית.
נמשך תהליך העמקת המעורבות שלנו בחקלאות
המקומית ומקודמת תוכנית שתאפשר לנו להיכנס

אנו משקיעים רבות במחקר ופיתוח בכדי להביא
מוצר טוב יותר ללקוחות שלנו ולשמור על מיתוגו של
האבוקדו הישראלי כפרי איכותי ומוביל.
במבט קדימה ,צומח גרנות מתעתדת להעמיק בשוק
האבוקדו העולמי ,תוך ניתוח תמונת המצב וקבלת
החלטות אסטרטגיות להמשך פיתוח בתחום .במקביל,
ימשכו הליכי שדרוג ופיתוח בתי האריזה ,בהתאם
לתוכנית ההשקעות בתחום האבוקדו ,ההדרים ומוצרים
נוספים.
נמשיך לעמוד יחד גם מול אתגרי החיים המשותפים
שלנו כאן בישראל ,מתוך אמונה שיש לחזק את
האווירה המשפחתית המיוחדת שלנו ,בזכותה יכולים
כל העובדות והעובדים שלנו להגיע בבוקר עם חיוך
ובבטחה.

בימים אלו נחתמים
הסכמי הפיילוט עם
מספר משקים בגרנות
מרכוליות
להקמת
ברשת
ראשונות
בשטחם,
מרכולבו
בשאיפה להרחבת הרשת לכלל המגזר הקיבוצי.
אביש שלמה ,מתלמי אלעזר ,גויס כפרויקטור בזכות
ניסיון רב שנים שיש לו בתחום הקמעונאי.
רשת המרכוליות נולדה מתוך רצון להמשיך ולשפר

את איכות החיים במשקים שלנו והבנה שיש יתרון
גדול להתארגנות רכש משותפת וחשיבות ל"מדף"
עצמאי שלנו.
לפי המודל העסקי ,יוקם תאגיד שיממן ,ינהל ויתפעל
את הרשת .התאגיד יעסיק את עובדי המרכולית ,תוך
מתן עדיפות לעובדים המועסקים היום ולחברי קיבוץ.
התאגיד ינצל יתרונות רכש ומסחר ורכישה של פירות
וירקות "יד ראשונה" שלנו ובהמשך יורחב לכדי רשת
קיבוצית גדולה ורחבה שתנצל את כל היתרונות
שפורטו לעיל.

פעילות גרנות
(ינואר  2021ועד היום)
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