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יומן השבוע מס' 5
 .0השבוע הקרוב
בימים הקרובים יתקבלו החלטות חשובות ,המשפיעות על הענף כולו ,בנושא השפכים ובנושא
תמיכת המדינה בספר העדר (דרך מועצת החלב) .החלטות לא ענייניות יביאו לפגיעה ברפתן הבודד
וביכולת הכללית של הענף להתמודד עם האתגרים המקצועיים שלו ,ונצטרך להתאים את עצמנו
למציאות חדשה .בעניין השפכים נצא למאבק משפטי בבג"צ ובמקביל בכלים נוספים מול רשות
המים; בספר העדר נאלץ לבצע התייעלות ארגונית כואבת .אנו פועלים נמרצות ובאופן נרחב,
ובציפייה לקבלת החלטות ראויות ומציאותיות.
 .4ועדת תכנון
ימים לא פשוטים עברו על ועדת התכנון של מועצת החלב :דינאמיקה בעייתית מאוד ,המובלת על
ידי רפרנט משרד החקלאות והמדברת על שינוי התכנון שעליו הוסכם רק חודש קודם ,מתכוונת
לפגוע בתכנון הקיץ ולהעמיד את מדיניות התשלום כלא מובטחת ,כולל הורדה משמעותית (בעשרה
אחוזים) של התקבול .לשמחתנו ועדת התכנון התעשתה וסירבה לשינוי זה ,ובכך שמרה על פוטנציאל
חלב הקיץ .בו זמנית ההחלטה שומרת על התפיסה של תכנון החלב ב 4102-והיא עצירת החריגות,
חלקן עצומות ,בחלב ,ולתזכורת  -מדיניות קנס משמעותית בחלב חריג מעל עשרה אחוזים.
 .3יום החקלאי בכנסת
ביום שני הקרוב תתפזר הכנסת ה 01-ויותר מאירוני  -יום החקלאי נקבע למועד זה .לשמחתנו היום
המתוכנן נותר בעינו; יש סבירות גבוהה מאוד להשתתפות רבה של חברי כנסת ושרים ,וראש
הממשלה הבטיח את השתתפותו בכנס הסיכום .ביום זה יוצגו היכולות של החקלאות הישראלית
במיטבה במסגרת הוועדות השונות ובתערוכה ,ובעיקר באנשי חקלאות האמורים "לצבוע" את
המסדרונות .יש חשיבות גדולה להשתתפות של המוזמנים ,וזאת הזדמנות מצוינת להזכיר לנבחרים
ולראשי המפלגות את החשיבות של ייצוג ההתיישבות בכנסת הבאה .להזכירכם ,בכנסת היוצאת,
למעט ח"כ זבולון כלפה ,נותרנו ללא ייצוג אותנטי מתוכנו.
 .2דירקטוריון שיאון  -עדכון
אני נאלץ להתייחס ביומן להתנהלות זו מכיוון שמופצות שמועות רבות ורובן רחוקות מלהיות
מדויקות.
בשבוע האחרון התחיל הדירקטוריון הנבחר את עבודתו לקדנציה חדשה ,ומכאן איחולי הצלחה
לחברים .בישיבות הקרובות ייבחר יו"ר להנהלה .אין צורך להכביר במילים על חשיבות שיאון ועל
האינטגרציה שלה עם ההתאחדות ובעיקר על ההסתכלות הענפית העתידית ועל השינויים
וההתאמות הארגוניות שאליהם נצטרך לשאוף ,לתכנן ולבצע בסופו של יום.
כמזכ"ל ההתאחדות פעלתי להכניס גורמים מנהליים מקצועיים כדי שיהיה ניתן במשותף להוביל את
הענף למקומות חדשים.
התארגנות הגליל המערבי בחרה את יובל אורן ,ששימש בעברו כמנכ"ל תאגיד מילואות שנים רבות,
לדירקטוריון ,ולאחר שכנוע להיענות לאתגר לכהן כיו"ר ,אם ייבחר לכך .כרגע מתנהל דיון על אופן
התגמול של היו"ר .עמדתי היא ,שיש צורך לתגמל באופן הדומה למועצת הכותנה ,לדוגמה ,כדי
להשיג אנשים בעלי ניסיון רב וקבלות ,והדיון צריך להתרכז ביעדי התפקיד ובחשיבותו בראייה
כוללת ,ולכבד את ההחלטה ללכת על מינוי מקצועי ולא מתוקף היותו קיבוצניק או מושבניק .המטרה
היא לחזק משמעותית את היכולות של החברה בבניית סדר יום אסטרטגי לחברה .אני קורא לכולם
לא להיגרר לשמועות ולדה-לגיטימציה של אינטרסנטים המונעים אך ורק ע"י מניעים אישיים.
להבהרה; המשפט האחרון אינו מתייחס באופן מוחלט ליו"ר החברה המכהן שמאי מדיני ולמנכ"ל
החברה אלון ענבר הפועלים בצורה מסודרת ושקופה ומובילים את התהליך בהגינות ובמקצועיות.
 .2אישור התקנון החדש
התקנון החדש הוגש לרשם האגודות השיתופיות לאישורו הסופי ,כולל תצהירים של מנהלי האגודה
וחומרים נוספים של תהליך השינוי בתקנון .משרדו של עו"ד רמי בן נתן מלווה ופועל לקידום
האישור מול הרשם בהקדם.
עם קבלתו הסופית נציגו במתכונתו המוחלטת באתר התאחדות וכל סדרי העניינים בהתאחדות

יופעלו ככתוב בו.
 .6תכנית עבודה ותקציב ההתאחדות ל4102-
במסגרת העבודה על סיכומי  4102ותוכניות  4102אנו מעוניינים לקבל דעות ,הצעות ורעיונות בעניין
מחלקות ההדרכה והשירות בהיבטים השונים כגון טיב השירות ,צרכים חדשים של הרפתן וכל דבר
נוסף הנראה לכם; ניתן להעביר בהקדם לשחר  shahar@icba.co.ilאו לענבל . inbal@icba.co.il
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