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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

דברים
בשם
אומרם

במהלך השנה האחרונה פעלה התאחדות 
להעמיד את נושא ההזנה בראש סדר 
העדיפות הענפי לשנים הבאות .אנו 

פועלים למקד את קרן המחקרים של 
מועצת החלב בנושא ועוד כמה מהלכים 
כגון הקמת צוות הזנה ענפי וקבלת חוות 
דעת של אנשי הזנה מובילים כולל אנשי 

מקצוע מהעולם. אנחנו חייבים לעלות 
הילוך משמעותי בנושא, לגייס משאבים 

נוספים והחשוב ביותר ובכל מחיר, להגדיל 
את מצבת החוקרים למיניהם בגופים 

השונים.  לצערנו המדינה לא מעמידה 
תמיכה מיוחדת אלא להיפך, מצמצמת כוח 

אדם בגופים השונים בעיקר במכון הוולקני. 
ראוי לציון את מרכזי המזון המבצעים 

מהלכים משמעותיים כולל השקעות 
ומרחיבים את אפשריות המחקר. חיבור 
נכון של כל השותפים בענף מול גורמים 

מהעולם יכול להכפיל את התקציבים 
והיכולות ולהביא תוצאות בעתיד. קיבלנו 
בשנה האחרונה מספר פניות משמעתיות 

ממדינות שונות למחקרים משותפים.

מלגות ומשאבים למחקר
המהלכים הם רב שנתיים וצריכים להשפיע 
על הענף בואכה סיום הסכם לוקר והארגון 

מחדש של הענף, עליו כולנו מדברים 
לקראת שנת 2020. התשומה המשמעותית 

שלנו לא מספיק מאותגרת, לא בחשיבה 
ולא בתפיסות חדשות ועלינו לראות 

בכך מטרת על! עלינו להשקיע במלגות 
חדשות, משאבים למחקרים ומיקוד כל 

הגופים וקריאתם הברורה למחקר בנושא 
שתניע חוקרים צעירים וחדשים לענף. דור 
המשך של המחקר כמעט ולא קיים בניגוד 

מוחלט לדור ההמשך ברפת, ולכן כל אחד 
מהשותפים בענף צריך למפות ולאתר 
וגם לממן "דחיפה" של צעירים לענף. 

כולנו מודאגים ובצדק מהעולם הכלכלי בו 
נפעל בעתיד אבל עלינו להיות לא פחות 

מודאגים מידע ההולך ופוחת. ענף המגלגל 
כמה מיליארדי שקלים אינו יכול להסתפק 

בתקציב מחקר של התשומה הגדול 
ביותר שלו בפחות מ-2 מיליון ₪ בשנה. 
בהסתכלות עולמית היחס בין המחזורים 

והשקעה במחקר משתנה בין מדינה 
למדינה אבל יחס נמוך כמו שלנו לא קיים. 

אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם הגיע 
הזמן להגדיל משמעותית את השקעות 
שלנו לקראת השנים הבאות? מוסדות 

התאחדות כבר סימנו בשנת 2016 בדיוני 
תכנית העבודה את מטרה זו. במהלך השנה 

הקרובה ניצור את השותפות הענפית מול 
הגופים השונים בצורה אגרסיבית מאוד כי 

צריך להביא בשורה. 

להנציח את החברים
במהלך השנה האחרונה נפרדנו מחברים 
ותיקים של הענף דן קלי ז"ל, יוסי ביגון 

ז"ל ומריו טינסקי ז"ל, כל אחד בתפקידו 
בענף תרם תרומה גדולה והיה פורץ דרך 
ברעיונות ומוביל ניהולי בתחומו. אנחנו 
בענף, בשם כל חבריהם מכל הארץ יידע 
להנציח בכבוד הראוי ובאהבה את זכרם.

יהי זכרם ברוך !

אביתר דותן
מנכ"ל 
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