
11.11.99יערי"בית"הכנסיםאולם

היעדרעללהתנצלברצוניראשית-כל,
לאירועבהמשךשיופיעוהראויותהתמונות

הראשיתהמצלמהלעשות,מהכזה.חשוב
בלעז)פוקוס(המיקודמןיצאהפשוטשבקה,

עדבזהלהיווכחאפשרותכלהיתהולא
הצילומיםיתרתלפיתוח.נמסרלאשהסרט
דוקאואלהומיושנתקטנהבמצלמהבוצעה
לאהמאמץכלשעםחבל,לא-רע.הצליחו

שלדיוקנאותיהםאתלהביאלנוהתאפשר
ניאלץהחי.הדיוןבעתהראשייםהשחקנים
יצא.שכןבמהלהסתפק

באכסניהאסיפתנואתקיימנוהשנהגם
בית"שלהכנסיםאולם-שניםמזההמוכרת
למעלהלאסיפההגיעוהרישוםפיעליערי".

כ-120מהםומוזמנים,רפתניםממאתיים
מספרלאזההצבעה.זכותעםציריםחברים,

ל-350בהשוואהבמיוחד,גדוללאגםאךקטן,

וקיבלומשקיהםידיעלשנבחרוציריםחברים

החובהמועד.מבעודלאסיפהוזימוןהזמנה
כלקודםזהדמוקרטיהכן,-הדמוקרטית

יתרמחייבתהיתה-כךזכותאחרורקחובה

השתתפות.
עלשעהכחצישלקלבאיחורנפתחהאירוע

בברכופתחאשרמלוליוסיהמ"ב,מזבידידי
כמוהיום.סדרלאישורמידונגשהנאספיםאת
יושבבתוךביגדורממושבקמהאלוןנבחרוכן,

להיותניצניםמקיבוץפרץורוניתהאסיפהראש
הפרוטוקולרישוםעלהאמונההאסיפהמזכירת

פרץנבחרומתמדתלוועדההאירוע.מהלךשל

ממושבפורתאיציקחפץ-חיים,מקיבוץשורק
כאןאמץ.ממושבסהרויורםויתקיןכפר

פיעלהאסיפהמןהעיקראתנביאבהמשך

השוטפת.התרשומת



מרשלבהרצאתונפתחהעצמההאסיפה

במחלבתבכירמנהללשעברלירן,שלמה

לגרוםובכיחובצרכןעסקהאשרשטראוס,
מדובראשרבכלהשיווקבתפיסתלשינויים
לאמוצרלשוםשלמעשהכך,המוצר.באיכות
תמידיתלהשקיעשישאלאהשוק,מובטח

איכותושיפורתוךרחבותלשכבותבהחדרתו

אתלמדי,בקצרההזכיר,המרצהותדמיתו.

חברותמצדהענףעלההשתלטותסכנת
ומבנהבעלותעםוביניהןהעולםמכלענקיות

הענףשאצלנוסבור,היהזאתעםרב-לאומי.

מזיקהיהלאגםאם-מופתיתבצודהמנוהל

קצבאתולהגבירחרדהמעטלהכניס

ההתחדשות.

ושתימשךמחלבותפחותשיהיוהיא,ההנחה

ויותריותרומוצריו.החלבאיכותהעלאת

לאהחולבות.לפרותהמזוןבדיקתעלישקדו

סדרעלהסביבהושמירתהאיכותשיפוררק
המוסריותובעיקרהיעילותשאלותגם-יומנו

עתידיתבעיהלהוותעלולותגנטיתהנדסהשל

בכלהפרטהאהבלאלירןשלמהוהולכת.גדלה
היתרוןניצולבאמצעותייעולמעדיףמחיך;

מחשבות:מעוררתבאמרהוסייסלגודל,
וההצלחה-להצלחהתנאיהיאההשתנות"

ותבנהלךאלה,בתנאים(ההשתנות".אויבהיא

וקריאותשאלותהיוכמובן,מ.מ.).-מולדת

שלדבריולשטףהפריעשלאדברביניים,
המרצה.

משדדומנכ"להחקלאות,שדהגיעובינתיים

החשיבותעלועמדפתתאשרהחקלאות

המשפחתיהמשקעללשמירהמייחסשהמשרד

כךהשיתופי.לזהיחסיתקטנים,העדריםשבו

היחידותהגדלתשלבדרךהייעולשמטרת

גםוישרציניות.יישומיותבבעיותנתקלת

ושלייעול,לשםהפעולותמימוןשלשאלות

באשרהכנסהמסשלוגםוזכאות,מקדמות
למשל.מכסות,לרכישת

באיאתבירךאורןחייםהחקלאותשר

שאלתעלהיתר,ביןהתעכב,ובדבריוהאסיפה

אפשרייםלאיומיםהתיחסכןלגודל.המגבלות

או/ומכסיםשלהאקולוגיות,הדרישותשל

ופקידיהממשלהיחסשל2003,בשנתהיעדרם

עלפחותולאהחקלאות,שללדמותההאוצר

אחריםלידיהחקלאיהמשקעלהבעלותמעבר

אבל-בכפרנמצאתהחקלאותאמנם,.)!(

אובעיהאיןהשרלדבריחקלאי.לאכברהכפר
והמשפחתיהשיתופיהמגזרביןאינטרסיםניגוד

אמיתי.הואברפורמהוהצורך

שאיןנראהבענף,ברפורמהלצורךבאשר
הסופייםליעדיםביחסמהותייםדעותחילוקי

סביבבעיקרסובבותהשאלותהתהליך.של

המימוןומקורותהרפורמהביצועאופן

בידיהרפתאתלהשאירכדיהנדרשים,

והרפתהגדולההרפתלגבינכוןוזההבעלים,

ישומשפחתית.שיתופיתלומרשלא-הקטנה

יעדיעלותשמורותלווהשתנחהבחקיקהצורך

היאהצרהממנה;הנהנים/סובליםוכלהרפורמה

עללהתגברכדירבזמןדורשתשחקיקה

שונים.אינטרסיםקבוצותביןמחלוקות

פעםולארבהעירנותהפגיןהאסיפהאולם

הנדון.לעניןושאלותבינייםקריאותנשמעו

וניכרשנאסףהציבורעםשוחתאורןחייםהשר

שאלהכלממנו.וחלקנחהרגיששהואהיה

הענין.לפיחלקיתרקלפעמיםלתשובה,זכתה

המגזריםשניביןמכסותמעברבעייתלמשל,
חריגיםועדתבידימטופלתזהבשלב-

מועצתהחקלאות,משרדמנציגיהמורכבת

המושבים.ונציגהשיתופיהמגזרנציגהחלב,

לניודבהקשרההכנסהמסשאלתנפתרהטרם

כדידיאיןהיוםשלשבמענקיםמאחרמכסות.

הגדלה),(הייעולהגברתלצודךברפתלהשקיע
שללאהוןהחזרשלבעיהבפניעומדהיצרן
מיניכלישנםאזבו.לעמודעליויקשהסיוע

אתלפתורכדישוניםגורמיםידיעלרעיונות
משרדשלההשקעותמנהלת-הזההמבוךרזי

המדינה,ערבותהבנקאית,המערכתהחקלאות,

קטנים.לעסקיםהמודלע"פאולי
באן,מוסיףישי,tfftהחקלאזתמשדדמנכ"ל

מןהכרחית,שהרפורמההסכמהשיששמאחר
למשקפרויקטור-פרטנימנגנוןלהקיםהנכון

ביצועתקופתאתלהאריךיש-המשפחתי

דחופות:בעיותלכמההתיחסועודהרפורמה.

גדוליםנזקיםהגורמתהימיםשלשתקדחת



בפניהעומדהבשרשוקשנוגעו;למשקים

במרעהלבקרפתרונותרקוישהתמוטטות,
לפיטום.ולאהטבעי

ידיעל1998לשנתהמאזןאישורלקראת
המ"בבמועצתאושרשכברלאחר(האסיפה

ההתאחדות,שלהחשבוןרואהעלההיוצאת)
כמהגםהיונקודות.כמהוהבהירססנוביץמר

תהליךעלנסובהמהןואחתהקהלמןשאלות

הוסברמכרזים?ישהאם-עובדיםקבלת
שלהחוקימעמדהפיועלהתקנוןפישעל
בכלל,בנדון,מכרזיםלהוציאחובהאיןהמ"ב

שיתופיתאגודההיאשההתאחדותלזכוריש
חבריהאתמייצגתהיאכזאתובתורוולונטרית,

בישראל;החלביצרנישלהמכריעהרבשהם
-לרווההשאיפהעלהבנוימוסדאיננההמ"ב
להבטיחכדיהנחוץאתרקמחבריהגובהוהיא

מתמידים.שיפוריםתוךשירותיהאתלהט

השוטפתבתרשומתזאתמצאתילאאמנם
בשלבשבערךזוכראניאבלהאסיפה,דיונישל
גלוברמןישראלהביקורתועדתיו"רהתיצבזה
לוועדהשאיןוהודיעבמיקרופוןאחזהבמה,על

-מלבדולדו"חות,למאזןלהוסיףמהשלו

מוקלט.מוסיקלירקעהליוויבשירה,פתחוכאן
הייתילאוזן.ונעיםמקצועיממשקול!איזה

הדברכיהיום,הפתעתהיתהשזאתאומר,
האסיפה.לארגוןהקרוביםמןאפילובסודנשמר

שלאחריהקלה,קפההפסקתעלהוכרזכאן

שהובאובהצעותמפורטלדיוןהאסיפהנכנסה
ללאעכרוהראשוניםהסעיפיםלהחלטה.

שלההערכההצהרותאושר,המאזןעוררין:
וועדותיה,המ"בלפעילילרפתנים,האסיפה

משרדל"החקלאית",ההזרעה,אגודותלעובדי
וכמעטברצוןנתקבלזהכלהחקלאות...
אתמברכיםאנוהכלבסךיש?מהאוטומטית.

ועסקעניןלושישמיכלאתכלומרעצמנו,
ראייהבודאיהשמוניםבתהחקלאית""בענף.

אבלקמטיםקצתעםלגבורות,הגיעהלברכת
היוזמהביצועציוןמעמדובאותוטוב.במצב

גלוברמן.ישראל



בהחלטות.הדיוןבעתהקהל

ההזרעהאגודותשתיאתלמזגהמ"בוהחלטת
ו"השירות".און""

ו"הפירגונים"לברכותמעברלמעשה,

הענףאתהמשרתיםהרביםולפעיליםלמוסדות
הברכותנשואיגםבעצם(ממנווהמתפרנסים

כבדיםנושאיםשניהיוממנו),מתפרנסים

כולנו:אתלהעסיקממשיכיםוגםשהעסיקו

ההערותבתנובה.הרכושושיוךהרפורמה

היהאךלא-מעט,נמשכוותשובותוהשאלות

נעשתהלאסיפהקודםהרבהשעודמורגש

וצוותהמ"במזכירידיעלרבהשטחעבודת
להגיעכדינוספיםופעיליםהאזוריםרכזי

שאתההצבעהלשלבומשכיליםמוכנים
שניבהמשך.כאןמביאיםאנותוצאותיה

מרחיקות-לכתהשלכותבעליהםהנושאים

פניעליימשכוושניהםבישראל,הענףלעתיד

שנים.שלתקופה

שלאדעהלהביעזאתבנקודהלייורשה

שלזאתעםמותאמתאוזההבהכרח

ב"תנובה"למתהווהבהתיחסותההתאחדות:

זאתב-17.11.99,הוועידההחלטתפיועל

דיבידנדיםתחלקוגםזהבשלבלחברהתהפוך

הייתילאאיתה.המזוהיםלחכריה/בעליה

במו-אוזניםלהתרשםכדילוועידהמוזמן

רקלישנותרכךהדיונים,ממהלךועיניים
מתקבלכךלפיהכללי.העיתונאיהמידע

מוקדמתהדיבידנדיםמקבליששמחתהרושם
הידיעותפיעלשגויה.אףואולימדי,

תנובה""שלהבאהבוועידהרקבעיתונות,

אתלהפוךלהחלטהיביאושניםארבעבעוד

לחברתומוצריולחלבהמרכזיהשיווקמנגנון
סחירות.להיותתהנינהשמניותיהמניות,

חוקיבאופןיעגנולאאםלכולנו,ברורשיהיה

לפחותאותנובה","עלהבעלותאתומשפטי

יעבדוהיצרנים-שלההחלבתשלובת

לקבוע,חייביםפעולותיה.ועלעליההשליטה

שרבזאת,קביעהלשנותאפשרותכלולמנוע
תמידיישארכתנובה"מניותשלומיוחסמסיבי

שמדינותכשםשלנו.הפעיליםהחלביצרניבידי

זריםהשתלטותמאפשרותאינןאחרותנאורות

הפרנסהלקיחתתוךחלבלייצרהזכותעל
דרךלמצואחייביםאצלנוגםהמדינה,מאזרחי

ומוצריוהחלבשוקעלזרהווהשתלטותלמנוע

הישרדותעללמאבקלהתכונןישבישראל.

עוברותשניםארבעכיעכשיו,כידינוהענף

מלעןמרדכימהר.



המ"בשלה"40הכלליתהאסימההחלטות

.1998מאזןאתמאשרתהאסיפה1

תודהומכירההערכתהמביעההאסיפה2.
ההנהלהההתאחדות,למועצתלרפתנים,

אגודותלעובדיהפעילות,והוועדות

משרדלאנשיל"החקלאית",ההזרעה,

הווטרינריים,לשירותיםהחקלאות,

לתנובההחלב,למועצתבשה"מ,לחברינו

לבריאותהארצילמערךהמחלבות,ולכל

החקלאילמרכזבענף,לחוקריםהעטין,

הענףאתהמלוויםהמוסדותולכל

לקידומו.ותורמיםהשוטפתבעבודתו

במלאתהחקלאית""אתמברכתהאסיפה3.

אתמאדמעריכהלהקמתה,שנה80

להומאחלתלענףהשניםרבתתרומתה

הצלחה.המשך

אגודותאיחודעלמברכתהאסיפה4.

החבריםלכלתודהומביעהההזרעה

אתשייעלהמחודשלארגוןשתרמו

פוריה.לעבודהויתרוםהמערכת

תומכתהאסיפה-בענףהרפורמה5.

אינההיום,כתובהשהיאכמואךברפורמה
להבטיחמנתעללביצוע.ניתנת

החשובותהמטרותאתתשיגפורמהשהו

באיכותטיפולהענף,התייעלותשל

האסיפהקוראתהרפת,וחידושהסביבה

לפעולהאוצרולמשרדהחקלאותלמשרד
סעיפיהוהתאמתהרפורמהתנאילשינוי

ובקבוץ:במושבהרפתלמצבהמרכזיים

שנים.6-הרפורמהתקופת*

ניכוישל2-שנים-4השחיקהעומק!4

לשנה.מחיר

לנצנה.ניכוילשו-שנים2
-משפחתימשק-לסיועזכאותי!

מכסה/ליטר100,000שלגידול
למשק.

500,000שלגידול-שיתופימשק
מכסה/למשק.ליטר

-פרותרכישתמענק-ניודעידוד*

ביטולנורמטיבית;לפרהש"ח5,000
למענק.מינימום
הכרה-והמוכרהקונהבמיסויטיפול

כהוצאה.
למכסותחוקיעיגון-החלבחוקוו

המטרה.מחירהחלב,

לאומית.רשות-החלבמועצת
גולדין.דו"חפיעל-חדשיםיצרנים

הסקריםביטול-מטרהמחירי!

ברפורמה.

ניכוייבוטל-הרפורמהבתום

הפריון.

והורדתבהלוואותסיוע-מימוןשי
הריבית.

הפעולהשיתוףעלמברכתהאסיפה6.

ופונהלענףהקשוריםהחוקריםעםהפורה

החקלאותולמשרדישראללממשלת
מעידהשהיאהתקציביםאתלהגדיל



בענף.המחקרלרשות
לעודדהחקלאותלמשרדפונההאסיפה7.

שענףולפעולבענףההדרכהאתולקדם
ההדרכהכוחותאתיקבלהחלב

החקלאות.בכללמחלקוהמתבקשים

וההנהלההמועצהעלמטילההאסיפה8.
גוףיהיההחדשהחקלאישהמרכזלפעול
לארגוניהולםייצוגיהיהשבועצמאי

למוסדותיו.נציגיהםאתשיבחרוהמגדלים

ולמחלבותהחלבלמועצתקוראתהאסיפה9.
צריכתלעידודהמאמציםאתלהגביר

לחו"ל.מוצריםוליצואומוצריוהחלב

אסיפת-בתנובההרכוששיוך10.

נכסישיוךבתהליךתומכתההתאחדות

השיתופיהמגזר

הגולןרמת-שדהאיתן1.

עליוןגליל-הדריישראל2.

הירדןעמק-שלביקיג'ררד3.

מערביגליל-וייסמןעמרי4.

שאןביתעמק-שילהיהודה5.

העמקמפעלי-ביגוןיוסי6.

העמקמפעלי-שורתלי7.

גרנות-מדינישמאי8.

גרנות-שפיראמשה9.
הדרוםמשקי-שורקפרץ10.

הדרוםמשקי-וייסדובי,11

הנגבמשקי-בלברמןשמיל.12

הנגבמשקי-שהםאודי13.

הערבהמשקי-רמוןמאיר14.

ההתאחדותמזכיר-מלוליוסי15.

ביקורתועדת

קישכפר-גלוברמןישראל1.

יחזקאלכפר-גלבועבועז2.

סעד-ידידיהשמחה3.

לאגודותקוראתהאסיפהלחבריה.תנובה
בנחרצות,לפעולבתנובה,החלביצרניות
יצרניאגודותשלהבעלותהמשךלהבטיח

בכבודפרנסתםלהבטחתתנובה,עלהחלב
בישראל.החלביצרנישל

המעבדהשלהקמתהעלמברכתהאסיפה11.
לתשלוםחלברכיבילבדיקתהמרכזית
למחלבותומודההענף,חלקיכלבהסכמת
הרבה.עזרתםעלהחלבולמועצת

ההתאחדותמועצתעלמטילההאסיפה12.
המשקנציגיבחירתשיטתאתלשנות

ולעבורלמועצהוהשיתופיהמשפחתי
החלבייצורפיעלבאזוריםנציגיםלבחירת
באזורים.

וועדתהמועצהאתבוחרתהאסיפה13.
להלן:הרשימהפיעלהביקודת

המשפחתיהמגזר

יואבגבעת-אהרונובאהוד1.

אחיהוד-אריהשאול2.

שרונה-גורשמוליק3.

עוזמדך-רייבינהמיה4.

נהלל-גורןעופר5.

יהושעכפר-גוברמןאריה6.

צבירמת-אידלמןמוטי7.

ויתקיןכפר-פורתאיציק8.

אמץ-אוזןויקטור9.

אחיסמך-ניסיםאלגלי10.

בניה--כהןחנן1.1

טוביהבאר--כץרענן12.

אביגדור--יפהאהוד.31

פטיש--אמבאגרשוןה4

החקלאית""מנכ"ל--ר"ךאופי15.

הביקורתלועדתמחליפים

מרחביהמושב-מאירוביץערן1.

רעים--מרקנעם2.




