
־ בראון מאיר
0הנכנ ההתאחדות מזכיר

 ההתץוחדות, מועצת בפני נש\ו בר\ווו שמ\ויר דברים
 ההתאחדות מזכיר בחירת על וההחלטה הדיוו בטרם

החדש.

 על להכריע הולכים הנכם היום

 מזכיר לתפקיד הנבחר

בקר. מגדלי התאחדות

 התקבלה להתמודד החלטתי

 כנה ואמונה חשיבה לאחר

 מניסיוני לתרום שאוכל

 הרפת לענף ומכישורי

המגזרים. בכל ולרפתנים

 מהאנשים חלק עם בפגישותי

 ובסביבתו בענף המרכזיים

התפקיד. על להתמודד חזקה תמיכה קיבלתי

 של שנה 30 לאחר מועמדותי את מגיש אני

בקבוץ, עשירה ומשקית ציבורית פעילות

 בניהול בממשלה, החקלאי, במרכז בתנועה,

נוספים. ציבוריים ובמעגלים גדולים עסקים

 רכשתי שמילאתי, תפקידים של ארוכה בשורה

 עם שונים, בתחומים רב וחברתי ציבורי ניסיון

 המערכות של ויסודית עמוקה הכרות

 להשפיע והדרכים והפוליטיות, הכלכליות

ולשנות. לקדם עליהם,

 לאמון זכיתי מהם חקלאות, שרי 5ל- כעוזר

 ענף של ומגוונים רבים בהיבטים עסקתי מלא,

 הן בוריו, על כמעט הענף את אני מכיר החלב.

 והן רפתן(, תמיד רפתן, )פעם שנה 15 כרפתן

האחרונות. בשנים השוטף מטיפולי

 והאתגרים העיקריות הבעיות לי ידועות

 מכם ללמוד אני רוצה הענף. לפני העומדים

 כשהמטרה כולם עם פעולה אשתף ולשמוע,

של נוסף חזוק והצלחתו. הענף קידום היא

 לקבוץ שהגיעו להורים שמואל גן בקבוץ נולד ,63 בן בדאון מאיר

.30ה- בשנות

 רפת. כמרכז שנים 4 במשך שימש ואף שנה 15 במשך רפתן היה

 המשק אגף כמרכז כיהן בקבוץ, רבים כלכליים תפקידים מילא

 החקלאות שרי חמשת של כעוזרם שימש כך ואחר הארצי בקבוץ

האחרונים.

 נכדים. וארבעה גדולים ילדים ארבעה הגולן, שער בת לרותי, נשוי

.053-744428 מאיר של הטלפון מספר
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60ה- בשנות בראון מא>ר

 וחבריו. הענף להצלחת חיוני ההתאחדות

 עדינים בתפקידים מתפקד עצמי את מצאתי

 ושונות גדולות מערכות בין יחסים רקמות של

 שיתוף שרק למדתי התרחשויות, ומוקדי

 טובות. לתוצאות מביא כולם בין פעולה

 כולה ההתיישבות של כנציג עצמי רואה אני

 ההתיישבות כי מלאה אמונה מתוך היא, באשר

 משלימים והם בחיינו, שזורים החלב וענף

■ השני. את אחד

בתודה  

בראון מאיר

 בת מינויים ועדת מהרגיל. ארוכה הפעם, היתה ההתאחדות מזכיר בחירת

 מועצת ידי על התקנון פי על נבחרה ביגון, יוסי של בראשותו חברים חמישה

 הראשון לסיבוב התקשורת, אמצעי בכל לחברים פנתה היא ההתאחדות.

 למועצה מועמדים שני הומלצו מסודר מיון ובתהליך מועמדים 17 התייצבו

דובלין. ועוזי בראון מאיר

 עם נפגשו הארץ, את ״חרשו״ המועמדים ודמוקרטית, יפה היתה ההתמודדות

 המועצה חברי כל הגיעו לישיבה כוחות. וגייסו המחליטים החברים 30

 וועדת ההתאחדות של המשפטיים היועצים שני ידי על לווה הבחירה ותהליך

בקורת.

 הושגה וההכרעה חשאית בהצבעה נבחר לא מועמד אף הראשון בסיבוב

 דובלין לעוזי קולות 11 בראון, למאיר קולות 17 - השני ההצבעה בסיבוב

- נמנעים. קולות 2ו

למאיר. חמים הצלחה ואחולי שנתן היפה ה״פייט״ על לעוזי חמות תודות

11 והחכב הבקר משק


