
בהתאחדות
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משק הבקר והחלב 385

גיורא פוין מכיר היטב את ענף החלב, דור שלישי למקימי 
הרפת בקיבוץ גניגר, בן 52 נשוי + 3 ילדים ומתגורר בקיבוץ 

עם משפחתו. לאחר שירות צבאי קרבי בעורב גולני, עזב 
את המשק לצורך טיול גדול בעולם. לאחר שובו לארץ החל 

בלימודיו באוניברסיטת תל-אביב, וסיים לימודי כלכלה 
לתואר ראשון ושני באוניברסיטה זו. במהלך לימודיו התפרנס 

כמאבטח במשרד הביטחון. לאחר לימודיו התקבל לעבודה 
ככלכלן בתנובה ועשה מגוון תפקידים תפעוליים וניהוליים. 

תפקידו האחרון בחברת תנובה היה מנהל אגף התכנון. 
במסגרת תפקידו זה התוודע בין השאר להתאחדות מגדלי 

הבקר, למועצת החלב, למגדלים ולאנשי הענף. לאחר 17 שנות 
עבודה בתנובה פרש מהחברה ומנכ"ל ההתאחדות אביתר 

דותן, הציע לו את תפקיד סמנכ"ל ההתאחדות. זהו תפקיד 
חדש, ולמעשה גיורא הוא האיש מספר 2 בהיררכיה הניהולית 

בהתאחדות. גיורא: "אני עדיין לומד את התפקיד ואת 
המערכת ועסוק עד מעל הראש בפגישות עם מכלול האנשים 

והחברות סביב ההתאחדות".

עובדים על תכנית העבודה לשנה הקרובה
כמי שנולד וגדל בעמק יזרעאל, גיורא מקרין פשטות, מדבר 
בקצרה, אדם נעים הליכות ומחייך לעיתים קרובות. גיורא 
מבהיר מיד בנימוס כי הוא רק נכנס לתפקידו ומבקש זמן 

ללמוד את התפקיד ואומר לנו: ״נדבר בעוד שנה ואז מבטיח 
לענות על הכל, זה לא רציני שאחרי חודש בתפקיד אתן 

סקירות ארוכות, עוד שנה גם נבדוק מה נעשה״.

איזו התאחדות מצאת?
״מצאתי ארגון נעים, פתוח ומכיל ומצד שני זה ארגון 

שעומדים בפניו אתגרים רבים בשנים הקרובות״.

לפני כחודש נכנס גיורא פוין לתפקידו 
כסמנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר. 

פוין שהגיע לאחר תפקיד בכיר 
בתנובה, מדבר לראשונה על תפקידו, 

המטרות לשנה הקרובה ואומר לנו 
בחיוך "זה קצת מוקדם מדי, נדבר 
בעוד שנה, ואז אני מבטיח לענות

על הכל" •

בטוח שנצליח לשמר את איתנות הענף. גיורא פוין

ראובן זלץ

סמנכ"ל ההתאחדות הנכנס: 
"מצאתי גוף בריא ואיתן"
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בטח קיים הבדל גדול בין חברה פרטית כתנובה 
לבין התאחדות?

״ברור שקיימים הבדלים בין שני הארגונים, אך ההתאחדות 
מתנהלת לשמחתי כגוף בריא ואיתן. יש לזכור כי על אף 

שהארגון אמור להיות יעיל, זה אינו גוף הפועל רק כגוף עסקי. 
הארגון אינו פועל למטרות רווח וטובת הרפתן עומדת תמיד 
מול עיננו. עם זאת, קיימות מורכבויות לא מעטות וממשקים 

רבים ורגישים מול משרד החקלאות, מועצת החלב, המחלבות 
וגופים נוספים.״

איך אתה רואה את השנה הקרובה?
״מלבד ייצוב תהליכי עבודה ושיפור שגרת ניהול בריאה 

בהתאחדות, אנחנו עומדים להתחיל מספר פרויקטים גדולים 
בתחום מערכות המידע, התכנון והמסחור בידע. כידוע 

ההתאחדות מחזיקה במערכות ניהול רפת ועדר מהמובילות 
בעולם, והנהלת ההתאחדות החליטה לחדש ולהתחדש. 

שינוי זה יפתח אפשרויות רבות נוספות ויועיל לרפתנים 
בניהול העדר העתידי. במקביל, ההתאחדות צריכה להיערך 
מבחינת העבודה לשנים הקרובות מול האתגרים שבפתח. 

עומדת בפתחנו התמודדות לא פשוטה על עתידו של הענף. 
ההתמודדות שבחלקה הינה גם פוליטית, ואנו בטוחים 

שנצליח לשמר את איתנות הענף״. 

איך נראה היום שלך בתפקיד החדש?
״אני מאוד עסוק בפגישות יום יומיות עם אנשי ההתאחדות, 

אנשי המחלבות, רפתנים, מועצת החלב ולומד בכל יום עוד 
משהו על התפקיד המגוון והמטלות הרבות שלפנינו. עם 

כניסתי לתפקיד, עומדים על הפרק, בין השאר, בניית תקציב 
ותכנית העבודה לשנת 2017 ואישורם.״ 

מילת סיום לקראת השנה החדשה?
״אני בטוח שתהיה לנו שנה מצוינת, פורייה ומלאת חלב 

איכותי ובריא. אין לי ספק כי אנחנו בהתאחדות נצליח, ביחד 
עם השותפים שלנו, להוביל בבטחה את הענף לעבר שנה 

טובה יותר.  ▲

פעולת חיטוי מהירה 	●

יעיל כנגד חיידקים, נגיפים ופטריות 	●

אינו מאפשר בניית תנגודת. 	●

בטוח בשימוש 	●

אינו מעכל )קורוזיבי(, ידידותי לסביבה 	●
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חיטוי כללי ברפת
חיטוי מערכות המים והחליבה

חיטוי פטמות

אני עסוק, בין השאר, 
גם בבניית תקציב ותכנית 

העבודה לשנת 2017 ואישורם


