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כזאתדו-שנתיתאסיפהעצמנו,אתנשלהבל
הכנותלאחראלאולהתקייםלהיוולדיכולהלא

רביםחודשיםשבמשךכך,ומקיפות.רבות
עםיזומיםמפגשיםהמ"במזכירותקיימה

מכינים.וצוותיםאזוריותארגונים/התארגנויות

משרדיגםהנמשךלמאמץוהשלמהכתוצאה

מכתביםדו"חות,בהפקתנרתמוההתאחדות
שאףדברמועד,מבעודלחבריםושליחתם

הקףעללהתגברכדיכללי"ל"גיוסהביא

ולמשקים.ההתאחדותלחבריהדוארמשלוחי

שלהאווירהאתבמעטמדגימהכאןהתמונה
הזמן.בלחץמשותפתעבודה

ההרשמהצוותהתארגןהאסיפהיוםבבקר
במקוםנוספיםומוזמניםהיצרניםצירישל

המ"בשיבתוספתהבאים,אתוקיבלהמיועד

שלנו,הלוגונושאקירשעון-האירועלכבוד
לאלעולםשהזמןהיצרניםלחבריםלהזכיר
כינגמר,בשעוןהמצבראםאפילו(מלכתעומד
להחליפו).איחרו



אורחיםשלבנוכחותםהתכבדוהאסיפהבאי

משקנושאיבכלמרובהוהשפעהעמדהבעלי

עופרמרהיההמרציםראשוןבישראל.החלב

אשרב'תנובה'החלבתשלובתמנהלבלוך,
תפקידיעלמרחיבבפירוטועמדהסביר

לעתיד.במבטופעולותיהיעדיהתנובה','

מקרבעירניותלתגובותזכתהזאתהרצאתו
לאבינייםקריאותוגםרבותשאלותשומעיה,

התחמקשלאעללמרצהלהודותישכאןחסרו.

היוכברשהדבריםככלענייניותתשובותממתן

פרטיאתובנו.ב'תנובה'ותלוייםמוחלטים

בתקשורתהמ"במזכירותפירסמהההרצאה

ימים.שבועכעבורשלה

תשלובתמנכ"לבלוך,עתדמרהרצאת
ב'תנובה'החלב

הם:החלבענףאתגרי

החלבאיכותהעלאת4

גדוליםגופיםהקמת-גלובליזציה*

הקמעונאיים.ובגורמיםהחלבבתעשיות

חלבשלהמקומיתהצריכההגדלת*
הראשוניםהחודשיםבעשרת-ומוצריו

מייצורצמחלאהענףהנוכחיתהשנהשל

גורמים:כמהבגללמקומי

2000בשנת-באוטונומיההצריכה*

מיליוןכ-35שלבערךמוצריםתנובהשווקה

ב-10ירדהשיווקהשנהגולמי,חלבליטר

בעודלרדתימשיךזה2002ובשנתליטרמיליון
העדרבגלללנפשבצריכהירידהישמיליון.10

ע"יאבקהיבואשלכניסהגםוכנראההכנסות

נשארההאוטונומיהבשטחיהבינלאומי.הסיוע

נעלמו.המחלבותיתר-תנובהרק

שלאהתייריםבמספרצניחה-התיירות*
הישראליםואילובישראלחלבמוצריאוכלים

המוערכתהירידהלחו"ל.לנסועממשיכים

ליטר.מיליון1כ-5שלבשעורהיאגולמיבחלב
כלכלימיתוןיש-במשקהכלליהמצבי4

ופחותאחרוןנפגעהמזוןשענףולמרות
עלובמיוחדהצריכהעלהשפעהישמאחרים,
והמעדנים.הקשותהגבינות

הגבינותביבואשהגידולההערכה-יבוא*

גידולישכמוכןליטר,מיליוןכ-4ינגוס

הפוניםגבינהכתחליפיהקזאינטיםבצריכת

והאיכות.הטעםלנושארגיששפחותלקהל

מאמציםשלמרותמסבירהזאתתמונה

תנובה-בענףהשחקניםכלשלגדולים

והחדרתבשיווקרצופהבפעילותושטראוס
הענףאתמביאלאעדייןזהחדשים,מוצרים
אמיתית.לצמיחה

המשךהיאהבאהלשנההעבודההנחת

שמרניםלהיותמצוויםוכולנובשיווקהקפאון

בתחוםמסיביתפעולהישכאשרוזהירים
גבינה,במילטיפולמפעלבנייתהתשתיות:

ועוד.הפצהמרכזיתבור,באלוןחדשהמחלבה
למוטטלאכדימדיגדולמלחץלהיזהריש

השנהשלהאתגרבענף.התעשייהצלעאת

המצבלמרותהצריכהאתלהגדילהואהקרובה

כולם.שלהתגייסותמחייבוזה

ספרבתיב-20הפיילוט-ספרלבתיחלבי4
השלברבה.בהצלחההסתייםובת"אבאופקים

איךולבחוןבענףהגורמיםכלעםלשבתהבא,

תנובהרקכהשעדהפרויקטהמשךאתמרימים

החינוךמשרדישלהתגובותבו.נשאה

היוהספרובתיהילדיםההורים,והבריאות,

דתיים.ספרבבתיואפילומעודדותתגובות

המימון.עלות-ונשארההיתההעיקריתהבעיה
אתלבדוקהתחילההמערכת-יצואי4



עםממוקדיםבמקומותבעיקרהיצואנושא
בשנתמשמעותיקידוםיהיהבכשרות,יתרון

.2002
יחנכוובקרובבהרצה-הגבינהמימפעלי4

שלובפתרונותשלובטכנולוגיהמדהיםמפעל
הגבינה.מישלהבעייתילמטרדהסביבהאיכות

מואצת,בבנייה-תבוראלוןמחלבתי4

הציוד.בהתקנותיתחילובקרוב

שללנוכחותםזכינוהחקלאותמשרדמטעם

מרהמשרדומנכ"לשמחוןשלוםהחקלאותשר
איציקוכלכלהלייצורהסמנכ"ללידור,איצ'ה
שמחההגב'להשקעותוהסמנכ"לבן-דוד,
ענףבבעיותממוקדיםהיוהשרדברייודוביץ.

והפתרונותהשאלותמגווןאתוהקיפוהחלב
הועברהזאתמאלפתהרצאהגםהאפשריים.

התקשורתבאמצעותהמ"בלחברי
המעונייןלכללשמרמנתעלהאלקטרונית.

הבקרמשק'במסגרתהדבריםאתבעתיד
בדפוסכאןלהביאםהחלטנולכרכיה,והחלב'

המקורי.בסגנונם

שמחוןשלוםמר-החקלאותשרהרצאת

ההתאחדותשלהכלליתהאסיפהאתמברך*

ה-75.הולדתהיוםלרגל

בפורומיםפגישותמספרלאחרונהקיימנו*

ההתאחדות.מזכירעםוגםשונים

יבואאיומישלרגישהבתקופהנמצאהענף*

קדימה.הענףאתלהצעידוהרצוןמבחוץ

איזונים,מערכתישהענףשהוקםמאז*

השיתופיהמשקביןוחשובה,חיונית

למשפחתי.

הענףמוסדותעלבלחציםלהיזהריש*

מהכללים.לחרוגובהתאחדות,במועצה

בהםאחריםבענפיםשקורהממהללמודיש*
חקלאיםשאינםגורמיםשלהשתלטותיש

כמשל.והפטם,הביציםענפיייצור;גורמיעל

ולכןהחלבענףעלהשלכותלהיותיכולות*
לאכדיקשוחה,מערכתעללהקפידיש

עללשמורישהפטם,שלוחתבמצבלהיות

משמר.מכלהענף

שהמשקאסוראיפוק,לגלותלחבריםפונה*
עללשמורוישהחלבמענףיעלםהמשפחתי

מהענף.להתפרנסשימשיכוהחברים

אתלהקטיןחשיבההרבהמשקיעהמשרד*
שלבתקופההחלבבמחירהשחיקה

משועבדותהבאותהשניםכבדות;השקעות

להשקעות.הלוואותלהחזר

אינוהחקלאותשרכיפשוטיםלאהדברים*

הרפורמה.עלחתומיםלבד,מחליט

כסףיהיהלאכיהרפורמהאתלעצוראסור*
ולזהישרודשהענףכדילהקלישלחקלאים,

הקרובה.התקופהאתנקדיש

בראשותהכלכלניםשלהדו"חאתלומדים*

הרפתבעתידשעסקבורושקרחל
ולאחריה.הרפורמהבתקופתהמשפחתית

עדממנוירדולאהשולחןעלנמצאהנושא*
הדרושים.הפתרונותשימצאו

הסעיפיםמ-70%6-80%שנשיגסיכוייש

עצירת(שלובמצגתהציגמלולשיוסי

ל-10הלוואותהפריון,ניכויביטולהשחיקה,

הסביבה,איכותשלהדרישותמיתוןשנים,

הכניסהסףהורדתהביורוקרטיה,הקטנת

לרפורמה).

הרפורמהשלהחזוןאתהשרמציגבהמשך*

לנושאיהמתייחסתבחקלאותהכוללת

הבלימהמשלבלעבורישוהמים,הקרקע

ויוזמה.הנהגהלשלב



טקסהתקייםהמתוכננת0011:לשעהקרוב
שהיהכפיההתאחדות,פרסיהענקתשלקצר

היתהזאתבאסיפההפרסכלתבעבר.מקובל
החקלאיהמשקכלכלניתבורשק,רחלהח'

איסוףעלשניםמזההשוקדתהחקלאי,במרכז

בישראלהחקלאיהמשקבענפיהנתוניםוניתוח

השונים.הענפיםשללעתידםתחזיותוהכנת

שלהמסורהעבודתהפריוהניתוחיםהסקרים

חקלאי,יצרןלכלחיוניעבודהכליהםרחל

ברכתנוכךעלבפרט.החלב,יצרניושל-בכלל

הפרס.לכלת

גםהוענקההתאחדותפרסזאת,בהזדמנות
ידוע-ההתאחדותעובדהיוםמלען,למרדכי
לחברילהודותבזהמבקשאשרמ.מ.בר"ת

ביוםהפרסהענקתעלומוסדותיהההתאחדות

שהועדהזמןבלחץה-41.הכלליתהאסיפה
האפשרותליניתנהלאהפרקשעללדיונים
ועדה.עםקבלבמקוםבולבירחשיאתלהביע

שמצאתםלכםמודהואניליהואכבודאכן,

עבודהעלואותפרסלילהעניקלנכון
יוםכלוהנאהפרסהםלעצמםאשרומאמצים,

שתמידאחדלכלמאחלהייתישנים.במשך
מעשיו.ומכלממלאכתווהנאהסיפוקיחווה

וגםמענייניםחייםגם-כפולבפרסזכיתילכן,

מ.מ.לכם!תודתיכךועלכבוד,



כפר(גלוברמןישראלהח'בהקלהאתנחתא
הקדישאותובשירקולוונשאלבמהעלהקיש)

לעולמושהלךידידיהשמחהחברנושללזכרו
ועדתחברהיהז"לשמחהכחודשיים.לפני

השניםשבעבמשךההתאחדותשלהביקורת

בקולואשרישראל,עםיחדועבדהאחרונות
עימולחברגעגועיםלבטאכאילורצההיפה

ארוכה.תקופהעבד

מזכירידיעלהאסיפהנפתחהזהבשלב
נוספתפעםהבהיראשרמלוליוסיהמ"ב,

הנושאיםאתומפרטתמסבירהמצגתובעזרת

נמסרוכןפתוח.לדיוןהפרקעלהעומדים
שחולקהבחוברתשפורסמולדו"חותמילואים
כספידו"חכוללהאסיפה,לקראתלחברים

הביקורתועדתדו"ח2000,לשנתומאזן

האסיפה.ידיעלהמאזןאושרובהמשך

המ"בהנהלתשהגישהבהצעותדיוןהתקיים

לאסיפהחברים/ציריםבהצעותדיוןכןוכמו

שורקפרץהמתמדת.לוועדהשהוגשוכפי
מטעםוההצבעותהדיוןאתניהלחפץ-חיים)(

נוסחמובאבהמשךכאןהמתמדת.הוועדה

גםכמובהצבעה,שנתקבלוכפיההחלטות
החדשה.הביקורתוועדתהמועצהחבריבחירת

ה-41הכלליתהאסיפההחלטות

.1

2000.לשנתהמאזןאתמאשרתהאסיפה

תודהומכירההערכתהמביעההאסיפה2.
התורמיםלענףהשותפיםולכללרפתנים

התפתחותו.ולהמשךלהישגיו

ומשרדהחלבמועצתאתמבדכתהאסיפה3.

להגשתהנמרצתהפעולהעלהחקלאות

לזרזבענייןהנוגעיםלכלוקוראתהחלבחוק

החוק.חקיקתאת

למשרדיקוראתבקרמגדליהתאחדות4.

לפעולהחלב,ומועצתהאוצרהחקלאות,
בתחומיםהרפורמהאתלקדםבדחיפות

הבאים:

החלבמחירשחיקתהמשךאתלעצורא.

מהמגדלים.שנוכוהכספיםלהחזרתולפעול

בהתאםהפריון,ניכויאתלהפסיקב.

החקלאות.שרשללהבטחתו

סבירהבעלותמימוןאמצעילהעמידג.

ההשקעותלביצועשנים,כ-10ולמשך

ברפורמה.

איכותשלהאכיפהצעדיאתלעצורד.

משותףצוותלהקמתולפעולהסביבה

ומשרדהסביבהאיכותלהתאחדות,

הסביבה.איכותתקנילבחינתהחקלאות

לרפורמה.הכניסהסףאתולבטללהורידה.

והעברתהעולמיהסחרהסכמיאתלבחון1.



הידוקה".ל"קופסהתקצינים

עובדהעסקתלבחוןמתבקשתהמועצהז.
הרפורמה.וריכוזלליווימיוחד

מחדשלארגןהמועצהעלמטילההאסיפה5.

ע"פהיתרביןותקנונה,האגודהמבנהאת

שלהלן:העקרונות

חברותתהיהבאגודההחברות5.1
וולונטרית.

הואאםבין-החלביצרןיהיההחבר5.2

יחיד.אושותפותאגודה,

כחברלהתקבלהמבקשמועמד5.3

עליצהירבהבכתב,בקשהיגישבאגודה,

באגודהחברבאגודה.חברלהיותרצונו
שוטף.באופןחבר,דמילאגודהישלם

ישלמוהאגודהבשירותיהמשתמשים5.4

כוללבתשלוםביןהשירותים,עבורלאגודה
מיביןאבחנהתתכןמפורט.בתשלוםובין

חברישאינםמילביןהאגודהחברישהם

ידיעלשייגבוהשירותיםבתעריפיהאגודה

האגודה.

תשלוםשיאון','מחברתתגבההאגודה5.4

עבורוכןהטיפוחשירותימלואעבור
מעניקהשהיאנוספיםמקצועייםשירותים

לה.

להמשיךלמועצהקוראתהאסיפה5.5

שיאון','עםהשותפותנושאאתולבחון

האסיפהלידיעתיובאוהבחינהתוצאות

הבאה.הרגילה

ויובאמחדשיערךהאגודהתקנון5.6

במהלךשתיערךמיוחדתבאסיפהלאישור

2002.שנת

מועצתחבריאתבוחרתהאסיפה6.

הרשימהע"פהביקורתוועדתההתאחדות

להלן:המרוכזת

המשפחתיהמגור
יואבגבעת-אהרונובאהוד1.

שרונה-גורשמואל2.

צבירמת-אידלמןמרדכי3.

יהושעכפר-גוברמןאריה4.

נהלל-גורןעופר5.

עוזמדרך-רייבינחמיה6.

אחיהוד-אריהשאול7.

אמץ-אוזןויקטור8.

ויתקיןכפר-גולןאיתן9.

בניה-כהןחנן10.

אחיסמך-ניסיםאלגלי11.

טוביהבאר-כץרני12.

אביגדור-יפהאהוד.31

פטיש-אמבאגרשון14.

החקלאית''מנכ"ל-רייךאופיר15.

הגלילית)לחםבית(

השיפתופיהמגור

חרובכפר-פישליםסרג'יו1.

כינרתקבוצת-דודו)(בוברובדוד2.

עמיר-הדריישראל3.

גילון-וייסמןעמרי4.

מחולהשדמות-שילהיהודה5.

יפעת-ביגוןיוסי6.

מנשהרמות-פלךארנון7.

איחודחייםגבעת-שמאימדיני8.

שמרעין-שפיראמשה9.

חייםחפץ-שורקפרץ10.

גליםניר-וייסדבוו.

יצחקניר-בלברמןשמיל12.

סעד-שהםאודי13.

גרופית-רמוןמאיר14.

ההתאחדותמזכיר-מלוליוסי15.
איחוד)חרודעין(

ביקורת:ועדת

קישכפר-גלוברמןישראל1.

יחזקאלכפר-גלבועבועז2.

מיכאלמעגן-לפידיהודה3.
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פרטכלאלאמקריים,אינםזהדגלפרטי
שנות75לסמלבאשרמשהו.לסמלאמור
שעדלהודות,ישגםאםלחדש,מהאיןהמ"ב
שנישלהאמיתיהאבמיהולנונודעלאהיום
עודנולדזה-פרותבצורתICBAהמ"בהר"ת
שנים.עשרותלפני

לנוישדוקאוהפרההפרשללצלליתבאשר
הפרצלליתשזוכר:ולמימבוסס,עדכניידע
ביותריפהגוףמבנהבעל657יניבשלהיא

באזורבעיקרואילך,1974בשניםשעבד

הפרזיווגשלתוצאההיהdSIיניבהשרות"."
מס'הפרהעםהמפורסםאסטרונאוטהאמריקאי

באר-טוביה.יהושע,יניבממשקתפי4בת252

אפרודיטהשלהיאהפרהצלליתלעומתו,

בתוראותהשקיבלשובלממשקשש,בגיל

עגלות/מבכירותשלהגדולהיבואעםעגלה

למשקיםברובושהופנהמארה"בהולשטיין

פרהשנים.יובללפניבדרום,במיוחדהצעירים,
בעמודתמונתהראו(ויפיפיההיתהמצטיינת

שניתןICBA,נ175באנגליההחוברתשל22
--

מ.מ.).-הבקר'משק'במערכתלהשיגהעדיין

וידאובסרטלחלבהבקרענף

הכנתעלהוחלטמספרשניםלפניכידוע,
שלפעולותיהלקידוםשישמשוידאוסרט

חבריהביןבישראל,בקרמגדליהתאחדות
בחו"ל.מתענייניםגורמיםכלפיובעיקר

אךתמציתיתבצורהמקיףהסרטתוכן

-שלנוהגזעטיפוחאתמאדממוקודת

תוךבשביםעשרותבמשך-ישראליהולשטיין
גםבתנובה,לשיאיםהגיעושפרותינוציון

ביותר.מתקדמותעולםלארצותבהשוואה

המרקעגביעלבמובלטשמתבונןמיכל
הגדולהבעשייהפעילחלקמהיותובודאייהנה

וחברתיתאישיתמעורבותתוךהזאת,
שלהחלוםלהגשמתובהשגיםבמאמצים

ובריאותו,בקרטיפוחודבש';חלבזבתארץ'

משקיהקמתהתנובה,מירבוהפקתהזנתו

-והולךמשתכללציודעםמודרנייםחלב

תיאורדקות)כ)-20זהקצרבסרטישובכלל,

בו.העוסקיםכלושלהחלבענףשלמרשים

הפקנומאליהם,מובניםומטעמיםבזמנו

בהתאםלשוניות,גרסאותבכמההסרטאת

וערבית,ספרדיתואנגלית,עבריתלצורך:

עשרותכמהנשארועודופורטוגזית.רוסית
להציעםוהוחלטהשונותבשפותעותקים
כלש"ח)60ההיסטורי,במחיר(לחברים
יפה.בזכרוןזוכהוהקודםהמעוניין

הבקר'משק'מערכת




