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ההתץוחדות חברי קד0ם
מזכיר מלול, י0יו

 בהתמודדות לסייע תוכל ומייצגת, חזקה הת\וחדות רק
בו. ה0רנ0ה ומלחמת הענף של הגדולים הץותגרים עם

 היא בישראל בקר מגדלי תאחדות
fl I החקלאים ארגוני שבין הותיקים, אחד 

מופ גיל שנה. 80 להתאחדות ימלאו ובקרוב
חקל כאגודה מוגדר הארגון הדעות. לכל לג,

 האגודה וחברי בע״מ מרכזית שתופית, אית
 שבהן והמושבים, הקבוצים של האגודות הם
 לא יצרניו, כל את ״צג ה״שוב רפתות. היו

 ממש בודד, רפתן של לחברות מקום היה
 אחרות. מרכזיות ובאגודות בתנובה כמו

בהת מפליגים שינויים חלו השנים, במהלך
 נה0הק במושבים, האגודות פרוק - יישבות

המשפחתי היצרנים מספר של משמעותית
 בשני שותפויות ב״שוב, היחסי וחלקם ים

 הערבות של הערך הורדת וגם המגזרים
נוספת למחשבה הובילו אלה כל ההדדית,

 ההתמקדות בהתאחדות. החבר הגדרת לגבי
 ב״שוב. ולא החלב, ויצרן הבקר במגדל היא

ההתאחדות בעבודת גם שינויים חלו במקביל
 כארגון הן ההתאחדות משמשת כידוע, -

 שירותים של רחב מגוון המספק מקצועי,
 למען הפועל מקצועי, כאגוד והן מקצועיים

 הבקר מגדלי כלל של ופרנסתם רווחתם
 היצרנים שלמו רבות שנים במשך בישראל.

 ההזרעה, במחיר ההתאחדות שירות׳ עבור
 המגדל שלם וכך לה נזקק יצרן שכל

 שירות׳ כל על אחרת, אגודה באמצעות
 אם ובין בהם השתמש אם בין ההתאחדות,

לאו.
 לא שכך למסקנה הגענו שנים, כמה לפני
החלסות מספר קבלנו ולפיכך להמשיך ראוי

ם בנס הגולן רמת - יואב בגבעת רפתני
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 שבה הכללית, באסיפה זה ובכלל ההתאחדות, במוסדות
ההתאחדות: חברי כל משתתפים

 דרך ולא ההתאחדות שירות׳ עבור ישירות ישלמו המגדלים .1
ההזרעה. מחיר

יצחך. אותם השירותים עבור רק ישלם, ׳ארן כל .2
 "און" ההזרעה אגודות של )אחוד "שיאון״ ההזרעה חברת .3

 שהיא הכוללים, הספוח שירות׳ עבור תשלם ו״השרות"(
מההתאחדות. מקבלת

 בפועל, החיוב מבוצע ההוצאות, את ולהוזיל ל״על כדי .4
המגדל. של בכתב הסכמה לאחר ״שיאון" באמצעות

 חברי של ממוקד לזיהוי מחודש חברים מפקד יתבצע .5
 בגידול בפועל, ועוסקים בקר של בעלים שהם ההתאחדות,

חלב. ובייצור בקר
 כחברים בפועל, החלב יצרני כל קליטת של לדרך, יצאנו וכך

 באופן עוסקות שאינן האגודות כל הוצאת ובהמשך בהתאחדות
 של האם אגודות וכן המושביות האגודות כל - בקר בגדול ישיר,

בקבוצים. השותפויות

? בהתאחדות חבר להיות חשוב למה
 החלב יצרני - חבריו למען ועושה שפועל לארגון, שותף להיות •

והבשר.
 המחלבות הממשלה, מול המקצועי האיגוד שירות׳ את לקבל •

לענף. והשותפים
 להיבחר וגם ההתאחדות למוסדות הנציגים את לבחור זכות •

ולפעול.
 ספר ההתאחדות: של המקצועיים השירותים את לקבל •

 ועוד, הניהול תוכנת נעה חלב, מעבדת חלב, בקורת העדר,
.20%כ- של בהנחה

 עם נספחיו, כל על הכחול" מ״הדף חודש מיד׳ להנות •
 נוסף תשלום ללא לקבל וכן הענף על השוטפת האינפורמציה

בשנה. חוברות 9 - והחלב" הבקר "משק הבטאון את
 לחובות ערב החבר אז׳ יתפרק, הארגון חלילה באם •

! בלבד ש״ח 10 של םימלי בסכום יהיו, באם ההתאחדות,
 "שיאון", דרך לחודש, לפרה אג׳ 30מ- פחות של, בתשלום זה כל

 ההתאחדות. שירות׳ עבור הכולל, מהתשלום חלק שיהיה
 בהמשך הסבר, מכתב בצרוף הרשמה טופס קבלו המגדלים

 נענו, לא שעד״ן אלה וכל אחת ועוד אחת תזכורת נשלחה
 כחברים להצטרפות, נוספת אישית פניה אלה, בימים מקבלים

בהתאחדות.
 השיתופיים מהיצרנים 100%כ- כחברים, התפקדו השנה ראש עד
 מ״צור 80%ל- מעל םה"כ - המשפחתיים מהיצרנים 60%וכ-

בישראל. החלב
 מתמודדים בהם הקשים, והמאבקים נמצאים אנחנו בה התקופה

 ארגון ויצירת השורות כל של מלא אחוד מחייבים המגדלים,
 להבטחת הענף, חברי כל את ל״צג שימשיך וחזק, כולל מגדלים

 שרק בלעדיים, מקצועיים שירותים להם, ויספק ועתידם פרנסתם
■ לבצע. מסוגל מרכזי גוף

קומקם
עם יחד

נורברוק
 של מהפכה

בישראל הויטרנריות התרופות
 מחיר, טיב,
ואחריות אמינות

 המוצרים את ורק אך קונים אנו לכן
קומקס מחברת נורברוק של

F o r  a n im a l  t r e a tm e n t  on ly

Hexasol
LA
300 mg/ml Oxytetracycline 
20 mg/ml Flunixin

O x y te tra cy c lin e  /  F lun ix in  
־ je c ta b le  S o lu tion

Alamycine Aerosol 
Alamycine LA injection 
AmoxyLA injection 
Amoxy vet 40 Tablets 
Calciject injection 
Flunixine injection 
Hexazole injection 
Noromectin injection 
Noromectin paste 
Norodine 24 injection 
Pen & Strep injection 
Water fo r  injection 4 Norbrook
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ס ק מ ו c מ עבק o M E X u d
 97200 ירושלים 19943 ת.ד.
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