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מספר צירי אסיפה: 270 
מספר צירים משתתפים: 137 

סדר יום:
בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.  .1

אישור הדו"חות הכספיים לשנת   .2
.2013

אישור שינוי תקנון ההתאחדות.  .3
התמודדות ענפית באתגר יוקר   .4
המחיה )הרצאה, ליאור חורב(.

מר אביתר דותן, מזכ"ל ההתאחדות, 
הציג את הליך העבודה על התקנון 
החדש, עליו עבד צוות אשר נבחר 

לפני שנתיים ע"י הנהלת ההתאחדות. 
הצוות כלל נציגים משני המגזרים 
וכן את מזכיר ההתאחדות וועדת 

הביקורת, תוך ליווי צמוד של היועצים 
המשפטיים של ההתאחדות. בשלב 

הסופי של ההליך היו מעורבים ראשי 
התנועות המיישבות.

סעיף 1
שמאי מדיני נבחר ליו"ר אסיפה וענבל 

בלס למזכירת האסיפה. 
סעיף 2

רו"ח דוד סוסוביץ )ברית פיקוח( - 

הצגת מאזן התאחדות 2013.
החלטה: המאזן אושר.

סעיף 3
יועצה המשפטי של ההתאחדות, 

עו"ד רמי בן נתן, הציג בהרחבה את 
תקנון ההתאחדות המוצע תוך הדגשת 

השינויים המוצעים בו. השינויים 
המוצעים מועלים על מנת להתאים את 
התקנון לתקופה הנוכחית, להסדיר את 

החברות באגודה, להעניק ייצוג הולם 
לכל יצרן חלב, גדול כקטן, ליצור הליך 
בחירות משופר ותקין למוסדות ניהול 

ההתאחדות ולהסדיר את היחסים בין 
המגזרים )משפחתי ושיתופי(. 

הצירים העלו שאלות לגבי השינויים 
המוצעים בתקנון, ניתנו תשובות 

לשאלות בהתאם וכן נרשמו מספר 
הערות והסתייגויות שונות.

החלטה: בשים לב למספר הצירים 
שהגיעו לאסיפה, ולאור הוראות 

תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות 
)ייסוד(, תשל"ו-1976, נדחתה 

ההצבעה על שינוי התקנון, ונקבעה 
אסיפה נדחית בתוך שבועיים. 

ההתאחדות תפרסם מועד סופי 
בהקדם, בו תתקיים הצבעה על שינוי 

התקנון.

בסיום האסיפה התקיימה הרצאה 
בנושא יוקר המחייה של ליאור חורב - 

מתמחה בייעוץ אסטרטגי, תקשורתי 
ופוליטי, ניהול קמפיינים ציבוריים 

וניהול מצבי משבר.

עיתונאי ואיש תקשורת 25 שנים. 
עד לפני כשנתיים היה עורך ראשי 'ערב 

ערב' באילת בתקופה של כ-15 שנים
שימש ככתב גלי צה"ל כ-10 שנים.

היה בעברו כתב עיתי"ם, צלם מעריב.

זלץ "מאמין גדול בעיתונות הבאה לשרת 
את הקוראים, בפתיחות ובהגינות. 

מקווה כי עיתון זה ייתן מענה לכל צרכי 
הקוראים ויביא את החדשות והכתבות 

העדכניות ביותר בתחום".

פרוטוקול אסיפה מיוחדת מיום 21.10.2014  
התאחדות מגדלי בקר בישראל 

אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ )"ההתאחדות"(

ראובן זלץ

בסוף היום אביתר מסכם את הכינוס, ומציג 
את ליאור חורב

הרצאה של ליאור חורב בנושא יוקר המחייה

ראובן זלץ העורך החדש
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