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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
המאמרים ומודעות הפרסומת הם על דעת הכותבים בלבד

ואינם משקפים את דעת המערכת

תתחדשו
וחצי  בשנה  ההתאחדות  בעבודת  מרכזי  חלק  היא  ולצמוח  לשנות  ללמוד,  היכולת 
האחרונה ועניין זה ילך ויגבר בשנה הקרובה. הדיאלוג מול השטח יגיע לשיאו בחודשים 
הקרובים עם שאלות שוטפות בהקשרי השירות של התאחדות ובעיקר בסדר עדיפות נכון 

והתרעננות ארגונית.
עיתון משק החלב והבקר עבר בחודשים האחרונים שינויים ועיקרם בניית מערכת תוכן רחבה, 
הצבת עורך חדש ומנוסה מאוד מעולם התקשורת, ראובן זלץ שמו ובשיתוף גורמים חדשים 
ישנים כמעצבי העיתון והיום כולנו מתרגשים מהצגת הפורמט החדש וחזונו האמיתי המוצג 
דרכו. המטרה העיקרית, להאיר את האנשים העושים את הענף שלנו למוצלח כל כך ולא ככלי 
לאמירות אישיות או פוליטיות או לאינטרסים אחרים פשוטו כמשמעו. ברכות למערכת על 
החדשנות והרבה הצלחה ואני בטוח כי העיתון יביא את מיטב הכתבות, החדשות והמחקרים 

של הענף ממנו כולנו מתפרנסים ואותו אנחנו אוהבים. 

"תקנון התאחדות"
המשפחתי  המגזר  בין  המובנים  העניינים  לניגודי  קץ  לשים  התחייבתי  לתפקיד  בכניסתי 
לשיתופי בעיקר בימים של החלטות גורליות לענף כולו. בשישי לנובמבר, באסיפה מיוחדת 
תתקיים הצבעה על שינוי התקנון וקבלתו על ידי האסיפה. דבר זה יביא בשורה  לדרך חדשה 
המבוססת על שכל ישר והגינות ויכולת עבודה במשותף בימים של החלטות ויאפשרו לנהל 
כגון שינוי מגנון מחיר מטרה, שינוי משטר המכסות  את השוטף בשותפות. סוגיות הליבה 
והתכנון, הסכמים מול המדינה בה ההתאחדות צד בה, אם לא יתקבלו על ידי המועצה ברוב 

סקטוריאלי, יועברו למנגנון של התנועות ושם תתקבל החלטה.
מוסדות התאחדות יבחרו בצורה מסודרת ולא תחת בעיות משפטיות, תתאפשר זכות בחירה 
ייעלמו לטובת מכסות הרשומות ע"פ החוק. התקנון הישן  ועגלים  לכל אחד ומספרי פרות 
הפרוץ בנושאים רבים כגון ייפוי כוח ואפשריות ייצוג בהתאחדות על ידי דור המשך של המשק 

המשפחתי, הוסדרו בתקנון החדש.
בן  רמי  עו"ד  ע"י  החדש  התקנון  הוצג  בה  יעקב  בזיכרון  מיוחדת  אסיפה  התקיימה  ב21.10 
נתן והתקבלו מספר הסתייגויות חלקן נענו בתשובות וחלקן נשארו לברור עד מועד האסיפה 
הבא .אני קורא לכם לבוא לאסיפה ולהשפיע, חשיבות השינוי של התקנון היא קריטית לעתיד 
התאחדות. השארת המצב הקיים תביא אותנו למחוזות אחרים וכבר בתקופה הקרובה. אסיים 

בבקשה בואו בהמוניכם להתאחדות במועד יהיה צפוף! אבל חשוב! 

"התארגנות המושבית"
ליצירת  דרך  בכל  לפעול  התאחדות  את  מחייבת  השיתופי  המשק  של  התארגנות  הצלחת 
התארגנות  לרכז  בתמיכה  שותפים  נהיה  ולכן  המשפחתי  המשק  של  אזוריות  התארגנויות 
התאחדות  של   2015 ותקציב  תכנית  יובא  לאישור  והדבר  המשפחתי  המשק  של  ארצית 
ובעיקר תומך למשק  נוסף וחשוב  נכונה תעניק כלי עבודה  בדצמבר הקרוב. מסגרת עבודה 
המשפחתי וכל זה בנוסף לפעילות הליווי האישי של מחלקת הדרכה של התאחדות וצוותי 
ומינוף  לסנכרון  יביאו  שיבחר  רכז  עם  בשיתוף  בהתאחדות  והמערכות  הקיימות  העבודה 

המערכת הכוללת.  

אני מאחל לכולנו כנס מרתק ובעיקר מהנה !
שנים  בכך  העוסקים  החקלאות  ומשרד  החלב  ממועצת  הכנס  בארגון  לשותפים  תודות 
בהצלחה גדולה ונענו לאתגר אחרי ביטול כנס ה-idf והחליטו למרות הכל, לערוך את הכנס 
השנה במתכונת מקוצרת אבל מלאה בתוכן מקצועי ותרבותי ובחירת אשקלון ויישובי הדרום 

כמארחים הינה בחירה מכבדת .  
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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר
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