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על הפרק

פרק חדש בהתאחדות מגדלי בקר
הבקר,  מגדלי  התאחדות  מזכיר  לתפקיד  האחרונים  בימים  כניסתי 
מתקבלת, ניתן לומר, ב"חשדנות" מקצועית ובהחלט ניתן לומר, יש בסיס 

לדברים. 
לחלוב? לא חלבתי. לחלק מזון? לא חילקתי. האם תפקיד המזכיר דורש 

את המיומנות האלו?
והשאלה היא תמיד את מי שואלים?

ידע הוא דבר נרכש וניסיון הוא עניין של זמן. האם המזכיר  צריך להיות 
עם ידע מקצועי וניסיון בניהול רפת של הטובים ביותר?

והשאלה שוב היא תמיד  את מי שואלים?

לי  והציעו  החלב  בענף  גורמים  פנו אלי  וחצי,  חודשיים  לפני  לשמחתי, 
להתמודד על התפקיד. את השאלות כולן שאלתי את עצמי עם תמיכה 
של כמה מבעלי הניסיון הרב ביותר בתחום הרפת והתשובה הייתה אחת 
וניסיון  תהליכים,  של  נרחבת  והבנה  ארגון  מהו  והבנתי  חיי  קורות   -
מצטבר של בעיות החקלאות והתיישבות בכלל, והקשר שלי ההדוק עם 
הענף בימי ועדת קדמי בפרט, ובעיקר, הבנה באנשים, בנפשם ובצרכיהם, 

הובילו אותי להתמודדות.
בהקשר  בעיקר  לבחירתי,  שהביאו  המהלכים  על  מעט  לא  אותי  שאלו 
הפוליטי ועניתי "הפוסל במומו פוסל". הענף כולו עסוק ביתר פוליטיקה 
ותפקיד כולנו, באמצעות כלים נכונים כגון שקיפות, מהלכים משתפים 
נרחבים, דיאלוג ותקשורת פתוחה, ובעיקר כבוד הדדי אחד לשני, להביא  

ליצירת מערכת פתוחה להקטנת הפוליטיקה הרעה. 
אני מאמין בדרכי ובניסיוני במערכות שונות ומורכבות, להביא לרגיעה 

ולהקטנת החיכוך ובכל נושא "העולה על הפרק".
קיבוצניקית",  "שפה  הקיבוצניקים",  "עמדות  המושבניקים",  "עמדות 
וזאת  שלי  במשמרת  יהיו  לא  האלו  המילים  כל   - מושבניקית"  "שפה 

התחייבות!
וארגונה  "מקצועיות  שלי:  הדגל  והיא  וישירה  אחת  בשפה  מדבר  אני 
של התאחדות ובעיקר, מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר" -  כל נגזרות 

החלטות ההנהלה ושלי יגיעו רק משם.
מבחני הוא ביישום ובמעשים, לא בדיבורים! לא בכתובים! 

שפטו אותי לאורך זמן!
יצירת צמיחה והתחדשות של ארגון, שנחשב למוביל עולמי בתחומו, הוא 
ובתום לב, כפוף  זאת בדרך ראויה  ובפרט בשבילי. אבצע  לכולנו  אתגר 

לדגל שהצבתי בכניסתי לתפקיד.
הקצר  לטווח  וארגונית  מקצועית  הענף  את  להכין  התאחדות  תפקיד 
תנאים  בהבטחת  יעסקו  בפתח,  העומדות  המשימות  ועיקר  והארוך, 
כלכליים ומקצועיים שיבטיחו את עתיד הענף, מול האיומים ובעיקר מול 

המציאות המתפתחת בעולם בכלל ובישראל בפרט.

לסיכום 
אני רואה בתפקידי שליחות, לתת את השירות הטוב ביותר לענף, בכל 
לכך, את החשיבות האסטרטגית ההתיישבותית של  ומעבר  ההיבטים, 

ארגוננו.
אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ותקווה לשיתוף פעולה פורה.

אביתר דותן

מזכיר התאחדות מגדלי הבקר

אביתר מקבל את בגד העבודה החדשים של הענף
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