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תכנית העבודה של ההתאחדות לשנה הקרובה
ראשית, כמובטח, פורסמו תכנית ותקציב התאחדות לשנת 2014, לאחר 

אישור מועצת התאחדות בתחילת ינואר והוא מוצג גם בגיליון זה.
התכנית והתקציב מבוססים על עבודת צוותים ]אסטרטגי, כספים, דור 
המשך[ המסקנות  היו משמעתיות ביותר וכתוצאה מכך, התקבלו מספר 

החלטות אסטרטגיות חשובות, להלן המרכזיות שבהן:
כבר ב-2014  מיליון ₪   1.2 הירידה בהכנסות הקבועות של  1. בעקבות 

הוחלט:
א. בדיקת התכנות ל"מסחור בידע" של התאחדות.  

ב. בניית מחלקת קשרי חוץ ופרויקטים חדשים.   
וכל זה לטובת בניית הכנסות קבועות-חדשות ובעיקר, עם הסכמים   

ברורים למשך תקופה ארוכה.
התייעלות ארגונית משמעותית בהתאחדות בכלל ובמחלקות בפרט.  .2

מהכנסת  משמעותי,  שיפור  תעבור  התאחדות  של  העבודה  סביבת   
מערכת תקשורת מרכזית, דרך בניית מערכת צמיחת עובדים ונוהלי 

רכש ועד שיפוץ ומתיחת פנים לבניין ההתאחדות.
טיפול לוקה ברגולציה ובתרחישים במדיניות "הרגע אחרון". הנושא   .3
מתמשכת  ובצורה  חוץ  וקשרי  פרויקטים  מחלקת  במסגרת  יטופל 

ומקצועית.
טיפוח ההון האנושי ]דור המשך[ נמצא במשבר, ללא תכנית מוסדרת.   .4
ע"פ חלק ממסקנות צוות דור המשך של התאחדות ובשיתוף פעולה 
סטודנטים  של  ממוקדת  בתמיכה  השנה  נתרכז  החלב,  מועצת  עם 
לבניית עתודה מקצועית להתאחדות  ועתודת ניהול של הרפתות ע"פ 
קריטריונים ברורים ובמקביל, המשך מאמץ בנושא המשפטי להגדלת 

מכסות לרפתות עם דור המשך במושבים ובקיבוצים. 

ליציבות התאחדות  לסיכום: עמידה בתכנית העבודה של 2014 תביא 
לעוד שנים ארוכות.

קצר המדור מלהודות לכל אלו שעזרו בבניית התכנית ובעיקר למגדלים 
מעט  לא  ונתנו  המציאות  על  מעט  לא  אותי  ולימדו  ביקרתי  שאותם 

רעיונות.

"משימות אסטרטגיות"
התאחדות הציבה לה כמה נושאים לטיפול במהלך 2014.

במסגרת  חדשה  תכנון  ועדת  הוקמה   - התכנון  מדיניות  שינוי   .1
התאחדות ובהמשך להחלטותיה יטופל הנושא לקראת תכנון 2015.

המורכב   "700 "צוות  הוקם   - המשפחתי  המשק  לשימור  תכנית   .2

ממספר מגדלים ומטרתו הכנת נייר עבודה ברור שאותו נציג לגורמים 
ויוצג  האוצר  משרד  החלב,  מועצת  החקלאות,  משרד  כגון  השונים, 

במסגרת ועדת המעקב.
3. טיפול לפתרון בעיית השפכים - הוקמה לצורך כך, ועדה עם נציגים 
ממשרד החקלאות, רשות המים, המשרד לאיכות הסביבה ונציג שלנו.

לסיכום
תכנית העבודה של התאחדות והמשימות האסטרטגיות דורשות מאמץ 

משותף ומילה נוספת, שלא נתפסת במחזותינו, "אחדות".
ולא אכניס  הענף  היומיום של  בחיי  קיימת  לא  בין המגזרים  המחלוקת 
מאבקים מובנים בנושאים בין מגזריים להתאחדות. המחלוקות הקיימות 
הן בעמדות מה "נכון לעשות" בנושאים שונים: שותפויות, מכסות ועוד. 
אף פעם לא תהיה הסכמה גורפת בכל נושא ובכל זאת צריכות להתקבל 
ולבצע  השונות  לעמדות  בלהקשיב  מתרכז  הגדול  המאמץ  החלטות. 
מהלכים שקופים ובדרך ראויה ובמהלך 2014 נקבל החלטות המשפיעות 
יציבותו. אעשה הכול דרך המכנה המשותף  ובעיקר על  על עתיד הענף 

הגדול ביותר האפשרי.

אביתר דותן

מזכיר התאחדות מגדלי הבקר
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תקציב 2014 שאושר במועצת ההתאחדות, בהשוואה לתחזית סיכום 
2013

2014 - תכנית2013 - תחזיתהסעיף

21,48821,007הכנסות ישירות ועקיפות

9598הוצאות: ביקורת חלב

1,0891,823מחשוב ספר העדר

1,1231,170מעבדה

3,4161,894הנהלה וכלליות

2,2042,204פחת

12,54413,574שכר, תעבורה, ע. חוץ

יפורט בנפרד1,110השקעות

21,58120,763סך הכול הוצאות
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