
 ועדת מינויים 

 :רכב הועדהה

 שנים.  5נציגי ציבור שיבחרו באסיפה לקדנציה בת   9

 ממלאי תפקידים החברים בוועדה מתוקף תפקידם: יו"ר גרנות, מנכ"ל מפעלי גרנות. 

 מוזמנים: יו"ר ועדת ביקורת, מבקר גרנות. 

 :תפקיד הועדה

 גידיה. הועדה תמליץ לאסיפה על המועמדים לוועדות השונות של גרנות ותא  .1

את   .2 להציג  בגרנות  החברים  לכל  שיאפשר  שקוף  בתהליך  המומלצים  בחירת  את  תנהל  הועדה 

 מועמדיהם. 

בשיקולי הועדה למינוי חברים תתייחס הועדה למרכיבים הבאים: ייצוג הולם לכל חברי האגודה   .3

 בוועדות השונות, ייצוג הולם לאזורי גרנות, ייצוג הולם לנשים ולצעירים. 

 בר לוועדה הינו התאמה אישית ומקצועית לוועדה בה הוא מועמד.תנאי לבחירת ח .4

 הועדה תתכנס לפחות פעם אחת בכל שנה.  .5

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 הרכב, תפקיד, סמכות ואחריות  -ההנהלה הציבורית של גרנות 
 

 :הרכב ההנהלה
 שנים  5נציגי ציבור שיבחרו באסיפה לקדנציה בת  20  
 נבחרי ציבור מתוקף תפקידם:  הםממלאי תפקידים ש   6  

גרנות, מנכ"ל אמבר, מנכ"ל   - גרנות בע"מ, מנכ"ל מפעלי  גרנות, מנכ"ל  צומח  יו"ר 
 ת החקלאיות. לויוהפעי  מנהל, גרנות

 
 : להנהלה יוזמנו

 מבקר גרנות, יו"ר ו. ביקורת, המח' הכלכלית של גרנות.   
 

 :ותוי סמכ

מוסמכת מטעמה לכוון וללוות  רנות וההנהלה הציבורית פועלת מכח סמכות אסיפת משקי ג •
   של הארגון. פתהשוט  את פעילותו

גם ההנהלה הציבורית  היא  הנהלה זו היא ההנהלה הציבורית של גרנות בע"מ ובאותו הרכב   •
)"מיגר", "של התאגידים הזהים )האחיות( בהרכב הבעלות   ", "סיבן",  צומח לגרנות בע"מ 

 (. ו"תאגידי תנובה"  "מפעלי גרנות"

ולהנהלה   • האחיות  סמכות  החברות  של  הבת  ותאגידי  גרנות  של  הבת  בתאגידי  גם  תפקיד 
 . פרק ו' בתקנון גרנות מכח "מניית הזהב" 

 ת רוב חבריה למעט מקרים בהם נדרש רוב מיוחד בתקנון. יתקבלו בדע לטות ההנהלהחה •
 

 :תפקידי ההנהלה
  

 גון. גיבוש ויזום אסטרטגית הפעולה, המטרות והיעדים של האר •

 ביצוע שנתיים ורב שנתיים של הארגון ותאגידיו.  יעדי  קביעת •

 אישור תוכניות העבודה וההשקעות של הארגון ותאגידיו.  •

 . גון ותאגידיו, עמידתם בתכניות ביעדים ובמטרותועי האר על ביצ ובקרהמעקב  •

יות  מדינתחומי עיסוק,  גיבוש עקרונות מדיניות בנושאים בעלי השלכה ציבורית רחבה כגון:   •
 סיוע הדדי, התנהגות וכו'. קוד אתי,  העסקה,

 בחירת חברי ההנהלה הפעילה. •

הרלוונטי    , הכנת החומרהחלטה באסיפההעלאת כל נושא מהותי על פי שיקול דעתה לדיון ו •
 פה. לדיון באסי 

 
 :אחריות ההנהלה

 

 לדווח לחברי הארגון באופן שוטף ושקוף על פעילותה והחלטותיה.  •

 פי שיקול דעתה. מהותי על  פה כל נושאלהעביר להחלטת האסי •

 אסיפה. הלגבש את מדיניות הארגון ואת תוכניות העבודה ולהביאם לאישור   •

 עבודה המאושרות. ת הביצוע תוכניולפקח ולבקר אחר  •

 מעקב אחר ניהול הסיכונים והחשיפות של הארגון ותאגידיו.  •

 . י מתאגידיוארגון או מ להתריע בפני האסיפה על חריגות או "נורות אדומות" בהתנהלות ה •
 

 

 

 

 



 ועדת ביקורת 

 

 : הרכב הועדה

 שנים.  5נציגי ציבור שיבחרו לקדנציה בת  8

 פים לנושאי משרה בגרנות. הנהלים התקבנפרד על פי יו"ר ועדת ביקורת נבחר 

 לוועדה יוזמנו: מבקר גרנות, יו"ר גרנות, מנכ"ל גרנות, נציג אמבר, מח' כלכלית גרנות. 

 

 :תפקיד הועדה

 ותאגידיה ותגיש להנהלה ולאסיפה דו"ח שנתי על פעולתה והמלצותיה. את גרנות  הועדה תבקר .1

 הלה ולאסיפה. כל נושא להנ הועדה על פי שיקול דעתה תוכל להעלות .2

תוכנית   .3 גרנות, את  עם מבקר  ובהתייעצות  התאגידים  ומנהלי  גרנות  יו"ר  עם  יחד  הועדה תקבע 

 הביקורת השנתית של גרנות ותאגידיה. 

תעקוב ה .4 ביצוע  ועדה  דוחות    אחר  יישום  ועל  והנהלות(  )אסיפות  גרנות  מוסדות  של  ההחלטות 

 הביקורת. 

 תבחר. ותם ית בנושאיה איצונית מקצועלוועדה סמכות להפעיל ביקורת ח .5

 הועדה זכאית לקבל כל חומר ומידע הנדרש לה לביצוע תפקידה.  .6

 הועדה תתכנס כשש פעמים בשנה כועדת הביקורת של גרנות.  .7

בצירוה .8 מאועדה  חברים  אמבר.  ף  של  הביקורת  ועדת  גם  הינה  יהודה,  והרי  הנגב  הדרום,  רגוני 

 פעמים בשנה.  4לצורך ביצוע תפקידה זה תתכנס הועדה לפחות 

 פעמים בשנה.   10 -ל  8סה"כ הועדה מתכנסת בין   .9

 

 



 ועדת כספים ציבורית 

 :הרכב הועדה

 שנים.  5נציגי ציבור שיבחרו באסיפה לקדנציה בת   9

גרנות בע"מ,    חשבתים בוועדה מתוקף תפקידם: יו"ר גרנות, מנכ"ל גרנות בע"מ,  ממלאי תפקידים החבר

 מנהל כספים אמבר. 

 ורת. לוועדה יוזמנו: המחלקה הכלכלית של גרנות, מבקר גרנות, יו"ר ו. ביק 

 

 :תפקיד הועדה

 והפיננסית של הארגון.   לבקר את פעולתו העסקית .1

 "אורות אדומים"  ,להתריע על סיכונים, כשלים

 לקבוע את היקפי החשיפה, הלוואות וערבויות של גרנות וכן חשיפה מול חברי הארגון. .2

יא  ועי חשוב למנהלי הארגון, מכאן מתחייב כי ההועדה הינה פורום התייעצות ציבורי מקצ .3

 תתכנס לפחות פעם ברבעון. 

שהועדה תוכל למלא את   יגו הדוחות הכספיים של הארגון וכל המידע הנדרש כד בפני הועדה יוצ

 תפקידה הציבורי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 הרכב, תפקיד, סמכות ואחריות   -הנהלה ציבורית  -אמבר 

 

 :  הרכב ההנהלה

 נציגי ציבור של גרנות.  7ם בהנהלה מתוכם  יחבר   17
 ביקורת, מח' כלכלית גרנות.  ו.מוזמנים: הנהלה פעילה, מבקר אמבר, יו"ר 

 

 :סמכויות

ציבורית פועלת מכוח סמכות אסיפת משקי גרנות ומוסמכת מטעמה לכוון וללוות את  ההנהלה ה •

 . גודהפעילותו השוטפת של הא 

 ריה. החלטות ההנהלה יתקבלו בדעת רוב חב  •

 

 :תפקידי ההנהלה

 . גודהית הפעולה, המטרות והיעדים של האגיבוש ויזום אסטרטג •

 . גודהת יעדי ביצוע שנתיים ורב שנתיים של האיעקב •

 . גודהור תוכניות העבודה וההשקעות של האאיש •

 בתכניות ביעדים ובמטרות.  ה, עמידתאגודהמעקב ובקרה על ביצועי ה •

 התנהגות וכו'.   ן: תחומי עיסוק, מדיניות העסקה, קוד אתי,ם כגו גיבוש עקרונות מדיניות בנושאי •

 הנחייתה למימוש המטרות והיעדים. ו בחירת חברי ההנהלה הפעילה •

מהותי על פי שיקול דעתה לדיון והחלטה באסיפה, הכנת החומר הרלוונטי לדיון  העלאת כל נושא  •

 באסיפה. 

 

 : אחריות ההנהלה

 על פעילותה והחלטותיה. באופן שוטף ושקוף   גודה לדווח לחברי הא •

 יפה כל נושא מהותי על פי שיקול דעתה. להעביר להחלטת האס •

 לאישור האסיפה. ואת תוכניות העבודה ולהביאם   גודהאת מדיניות הא ש לגב •

 לפקח ולבקר אחר ביצוע תוכניות העבודה המאושרות.  •

 . גודהמעקב אחר ניהול הסיכונים והחשיפות של הא •

 ה. ות או "נורות אדומות" בהתנהלות האגודלהתריע בפני האסיפה על חריג •

 

 

 

 

 



 ת ותפקיד, סמכות ואחרי, הרכב -הנהלה ציבורית  -  צומח גרנות
 

 :  הרכב ההנהלה

 נציגי ציבור.  8נהלה מתוכם בהחברים  13
 מוזמנים:מבקר האגודה, יו"ר ו. ביקורת, מח' כלכלית גרנות. 

 : סמכויות

ומוסמכת מטעמה לכוון    האגודהסמכות אסיפת משקי ההנהלה הציבורית פועלת מכוח  •

 פעילותו השוטפת של האגודה.  את   וללוות

 הלה יתקבלו בדעת רוב חבריה. הנהחלטות ה •

 

 :תפקידי ההנהלה

 ויזום אסטרטגית הפעולה, המטרות והיעדים של האגודה.   ושגיב •

 קביעת יעדי ביצוע שנתיים ורב שנתיים של האגודה.  •

 וההשקעות של האגודה. אישור תוכניות העבודה  •

 ה בתכניות ביעדים ובמטרות. מידתמעקב ובקרה על ביצועי האגודה, ע •

סקה, קוד אתי, התנהגות  העות מדיניות בנושאים כגון: תחומי עיסוק, מדיניות ונ גיבוש עקר •

 וכו'. 

 המטרות והיעדים.  ההנהלה הפעילה למימוש הנחיית •

חלטה באסיפה, הכנת החומר הרלוונטי  העלאת כל נושא מהותי על פי שיקול דעתה לדיון וה •

 לדיון באסיפה. 

 

 :ההנהלה ריותאח

 טף ושקוף על פעילותה והחלטותיה. שולדווח לחברי האגודה  באופן  •

 יפה כל נושא מהותי על פי שיקול דעתה. אסלהעביר להחלטת ה  •

 לגבש את מדיניות האגודה ואת תוכניות העבודה ולהביאם לאישור האסיפה.  •

 יצוע תוכניות העבודה המאושרות. לפקח ולבקר אחר ב •

 והחשיפות של האגודה. נים  מעקב אחר ניהול הסיכו •

 ה על חריגות או "נורות אדומות" בהתנהלות האגודה. יפלהתריע בפני האס  •

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 ועדת שכר ציבורית 

 : הרכב הועדה

 שנים.  5נציגי ציבור שיבחרו לקדנציה בת  7

 בכל הנושאים שאינם דנים בו אישית. יו"ר גרנות יהיה חבר בוועדה וידון עמה 

 מוזמנים: יו"ר ועדת ביקורת, מבקר גרנות. 

 

 :תפקיד הועדה

בגרנות הנבחרים על ידי אסיפות  ואת תנאי עבודתם של בעלי בתפקידים  הועדה תקבע את שכרם   .1

 המשקים של האגודות לתקופת כהונה קצובה. 

 הועדה תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.  .2

 

 


