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יישור קווים
במהלך פברואר-מרץ אישרו מוסדות ההתאחדות את ההערכות הכוללת של הענף בכמה שלבים,
ובתוכם יישור קווים כללי; נוסף על כך ערכנו בצורה אינטנסיבית מאוד מפגשים וכנסים ישירים
שבהם השתתפו קרוב ל 800-מגדלים ובהם נאמר והוסכם על קו אחיד של דרישה ברורה מול כל גורם
במדינה:
מימוש הסכם לוקר עד תומו ,משא ומתן ל 15-שנה לפחות ובמסגרת מקצועית בלבד וללא איומי חוק
ההסדרים ,כך שיובטחו ודאות ,יכולת התפרנסות ושמירה על ערכי היסוד של הענף .וכל זה במכתב
רשמי המופנה למוסדות ההתאחדות.
בשבועות האחרונים הצהירו לא פעם שרי האוצר ושרי החקלאות ופקידיהם על הסכמות בנושאים
אלו ובחרו לעשות זאת בעל פה; הדבר אינו מוסכם עלינו לחלוטין ,ובכניסת החג הבהרתי בצורה
ברורה למשרדים הללו על עמדתנו הלא משתנה  -כתבו נייר מסודר!
במקביל הוחלט להכין תוכנית אסטרטגית כוללת בעזרת אבי בניהו; התוכנית עוסקת מצד אחד
בעבודת התקשורת והפריסה בה וגם מתייחסת אליה ,ומצד שני בתוכנית לפעילות שטח ממוקדת.
התוכניות הוצגו במוסדות ההתאחדות ואושרו.
תזמון הפעלת התוכניות קשורה באופן ישיר לפעולות בפועל של הממשלה ולא לרכילות ולפרשנות,
ועד רגע זה לא בוצעה מול הענף שום פעולה אקטיבית.
הוקם צוות התייעצות ענפי המורכב ממגדלים ומחברי מוסדות ,נערכו מספר פגישות ונוצרו בהן
מספר תובנות ,חלקן הוטמעו בתכנית האסטרטגית וחלקן בהערכות השטח של ההתאחדות.
הצוות האסטרטגי ,המורכב מחברי המוסדות והעוסק בעניינים נרחבים בתחום ההתאחדות ,מעורב
משמעותית בתפיסתנו את המצב ובאקטיביות הנדרשת מאתנו בסוגיות השונות.
ההערכה היא ,עם כל הרגישות המתבקשת ,שמיד אחרי יום העצמאות נמצא את עצמנו בהתגוששות
זו אחרת עם גורמי הממשלה השונים; הם ימצאו אותנו מוכנים ומסודרים היטב .מעבר לפעולות
המוזכרות נערכו פעולות רבות של איסוף ,לימוד והכנה של חומרים מקצועיים ומתן תשובות לכל
הגחמות והרעיונות  -חלקם משוללי כל יסוד ומציאות; כל זה נוסף לחומר מעובד שהכנו במהלך
השנה האחרונה.
אנשים וגופים רבים היו שותפים במאמץ להכין את יישור הקו בכל הנושאים עד ערב חג פסח כיעד,
ומכאן תודתנו  -קצרה היריעה מלהזכיר את כולם.
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הדוחות הכספיים לשנת 2015
מוסדות ההתאחדות אישרו את הדוחות הכספיים והם יפורסמו באתר ההתאחדות בשבועות
הקרובים.
הדוחות מגדירים בתוכם היטב את עבודת צוות ההתייעלות ,הצמיחה וההתחדשות במהלך שנת 2015
ואת הכנת הקרקע הפיננסית של ההתאחדות לכל תרחיש ענפי בשנים הבאות.
שחר אור גבע ,שהוביל את תחום הכספים והתפעול בהתאחדות בשנתיים וחצי האחרונות ויישם את
תכנית העבודה במלואה ובהצלחה לא מבוטלת ,יסיים את תפקידו ב 1.6.2016-ויעבור למספר שנים
לאזור סן פרנסיסקו בעקבות קבלת מלגת מחקר של אשתו .מכאן ברכתנו להצלחה והמון תודה על
השותפות ועל המקצועיות.

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

סיום תפקידו של שחר וניסיונות האיתור של מנהל מערכות מידע הביאו למחשבה נוספת של חיבור
התפקידים האלו; מהלך זה גובה על ידי מוסדות ההתאחדות .בחודשים הקרובים נסיים מהלך זה.
.3

לקראת החג הבא עלינו לטובה
היציאה ממצרים מטרתה הייתה להגיע אל היעד  -לארץ אבותינו ,לארץ המובטחת.
יחד עם זאת גם התהליך ,הדרך עצמה ,דורשים התבוננות והפנמה :איך הלכת? עם מי הלכת? מה
עשית? מה לא עשית?
חג הפסח הקרב ובא נותן לנו הזדמנות להתבונן פנימה "ולעשות סדר" ,כל אחד ואחת עם עצמו ועם
סביבתו.
פתגם אפריקאי ידוע אומר:
אם אתה רוצה ללכת מהר ,לך לבד...
אם אתה רוצה להגיע רחוק ,לך ביחד!!

מברך אתכם ואת משפחותיכם
בחג שמח ובהמון בריאות
שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל
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