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תכנית ייצור חלב 2016
אנו נמצאים בעיצומה של בחינת התכנון מחדש לשנת .2016
עמדת ההתאחדות התקבלה אצל הגורמים המקצועיים וכרגע עמלים על הסכמות עם משרדי
החקלאות והאוצר.
ועדת התכנון תתכנס בשבוע הקרוב ומיד לאחר מכן יתכנס דירקטוריון מועצת החלב ,והם אמורים
לאשר את התכנית.
הוויכוח בשלב זה מתרכז בגובה תוספת המכסה ובגובה הרצועות הנדרשות .עמדתנו נשארה בעינה:
ליצור תוספת של  3אחוזים למכסה הכוללת ורצועה של עד  4אחוזים; להערכתנו זה יספק את
הביקושים של השנה הבאה העומדים על כ 1.4-מיליארד ליטר.
משרדי הממשלה מעוניינים ליצור תלות של המחלבות במקרה שתהיה חריגה משמעותית ,ועל הפער
הזה מתנהל דיאלוג בנוסף.

.2

תזכורת אחרונה  -האסיפה הכללית
ביום שלישי הקרוב  17.11.2015תיערך אסיפה כללית ובמסגרת זו יתקיימו בחירות למוסדות
ההתאחדות (מועצה ּוועדת ביקורת).
לוח הזמנים של האסיפה מופיע באתר ההתאחדות.
פנו אליי מספר חברי התאחדות בעניין התקנון ,ואני מוצא לנכון לשתף את כולכם בתשובות.
 .1תקנון ההתאחדות החדש תוקן ע"פ דרישת המגזר המשפחתי בעיקרו ,והוא בא לבטל הרגשות
וטענה בסיסית של קיפוח המגזר בניהול ההתאחדות ובהחלטותיה.
יתרה מכך ,הטענה המרכזית הייתה שאחרי הסדרת התקנון תתאפשר עבודה שוטפת בתוך
ההתאחדות ,ובעיקר בניית יכולת של המגזר המשפחתי להתארגן במשותף.
חשבנו שנוכל לאחד ולחזק את המגזר המשפחתי בתוך עצמו ובתוך מוסדות ההתאחדות.
 .2לאחר משא ומתן ארוך ומייגע בחלקו בין המגזר השיתופי למשפחתי הגענו להסכמות היסטוריות:
א .לבקשת המגזר המשפחתי נקבע בתקנון כי החלטה מהותית (כמו הסכם עם
הממשלה) לא תוכל לעבור אם לא תהיה לה הסכמה של המגזר המשפחתי ,כלומר -
המגזר השיתופי ויתר על זכותו לקבל החלטה ברוב רגיל .חברינו במשק השיתופי
קיבלו החלטה אמיצה למען השותפות והמשך הניהול המשותף.
ב.

במהלך הדיונים דרשו נציגי המושבים לשלב נציג של המגזר בפעילות ההתאחדות
ולשלם את שכרו.
לאחר שחברי המגזר בחרו את זיו מטלון לתפקיד ,פתחה ההתאחדות עבורו ,כנציג
המגזר ,כל "דלת" והוא הפך תוך תקופה קצרה לשותף אמיתי בכל מהלכי ההתאחדות
השונים.

ג.

שינוי נוסף שהוכנס בתקנון לבקשת המגזר המשפחתי הוא הזכות של כל בעל מכסה
מהמשק המשפחתי לבחור למוסדות ההתאחדות כשווה לחבריו .למרות הקשיים,
קיבלנו גם את הבקשה הזו.

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3088900
טלפון04- 6279700 :
פקסFAX: 972-4-6273501 04 - 6273501 .
E-mail: inbal@icba.co.il

38900 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION

ד.

עוד שינוי שהכנסנו לבקשת הנציגים המשפחתיים הוא הזכות של בן או בת של חבר
להתמודד למוסדות .השינוי הוכנס תוך כוונה לאפשר לדור הצעיר להשתלב ולקחת
חלק בניהול הענף.

ה.

מתוך כוונה לחזק את ההתארגנות של המושבים בתנועת המושבים אפשרנו שינוי
נוסף והוגדרה לבקשתם הזכות של תנועת המושבים לקבוע את חברי הרשימה
המוסכמת למועצת ההתאחדות.
מבחינת ההתאחדות ורוב השותפים בהתאחדות  -מהלכים אלו ,שכללו פשרות
אמיצות ,אמורים היו להביא לרגיעה בין המגזרים וליציאה לכיוון משותף חדש,
שבעיקרו מאמץ להבטיח את עתיד הענף ולבסס את שותפות האמת בין המגזרים.

אבל שקט לא הגיע!!!
יש אמת אחת ושום פרשנות אחרת :האינטרסים של הצעקנים שפועלים להכשלת האסיפה הם
אינטרסים אישיים; אותם אנשים פועלים נגד הכללים שהם עצמם קבעו ונגד תנועת המושבים
והעומד בראשה .ההתאחדות בראשותי עשתה דרך ארוכה למען השותפות ולא ניתן לאף אחד לפגוע
בה.
הרשימה המוסכמת של המגזר השיתופי כוללת החלפת נציגים ותיקים בנציגים חדשים מאזורים
שונים ,עם הכנסת גוון "נשי" ככל שהתאפשר.
הרשימה המוסכמת של המגזר המשפחתי המוגשת לאסיפה ע"י מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים
ונבחרה ע"י נציגים מכל הארץ במסגרת תנועת המושבים ,משקפת נציגים מאזורים שונים ,ותיקים
בצד צעירים מדור ההמשך ,אנשים בעלי ניסיון ארוך שנים בענף ,ובעיקר רשימה הגונה המכירה את
התנהלות התאחדות מגדלי הבקר ופעולותיה.
עקרון הרשימה המוסכמת נכתב בתקנון כדי להקל על המגזר המשפחתי ולפי בקשתו ודרישתם של
נציגי המגזר ,לקראת ימים של הכרעות ענפיות ולא "פוליטיזציה".
רשם האגודות היה "נאיבי" פחות מכותב שורות אלו והנחה לאפשר למתמודדי יחיד להציג מועמדתם
מול הרשימות המוסכמות בטענה ובאמירה "כשיש אינטרסים אישיים צריך לאפשר לכל אחד
להתמודד" ,וכך יהיה באסיפה הקרובה.
בקשתי היא מכל אחד להשתתף באסיפה מתוקף זכותו ולהצביע ע"פ צו לבו ולחשוב על היכולת של
ההתאחדות לעבוד "ביום אחרי" בבחירה במועצת ההתאחדות ובוועדת הביקורת.
"מילה" על ועדת ביקורת :הרשימה המומלצת מייצגת בתוכה הסכמה בין המגזרים לאפשר ליורם סהר
מהמגזר המשפחתי להמשיך ולכהן כיו"ר ,למרות היעדר חובה בעניין זה של המגזר השיתופי ,עם שני
חברים מהמגזר השיתופי (אוריאל גינוסר ודורון הרן) ולתת גיבוי להמשך עבודת הוועדה בצורה רצינית
ואחראית.
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כנס המדע השנתי של מגדלי הבקר
נכנסים לישורת האחרונה של ההכנות לכנס.
התכנית מרשימה ומרתקת ומכאן "יישר כוח" לעוסקים במלאכה .גם פה נמשיך לשמור על המסורת
המקצועית ועל המפגש הענפי המרגש; ההרשמה נמשכת ,כמות הנרשמים מכובדת ,אני פונה לכולכם
להקדים ולהירשם.
להזכירכם ,בכנס תשתתף משלחת מסין בראשה יו"ר התאחדות הסינית וכמה בעלי מחלבות מרכזיות.
ביום השני של הכנס ייחתם מסמך הצהרת כוונות בין ההתאחדות הסינית לבין התאחדות מגדלי הבקר
במעמד ראשי מכון היצוא.

שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3088900
טלפון04- 6279700 :
פקסFAX: 972-4-6273501 04 - 6273501 .
E-mail: inbal@icba.co.il

38900 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

