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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

דברים
בשם

אומרם

בואכה 2020
הסכם חדש עם המדינה המאפשר פרנסה 

מכבדת בבסיסו ופרטיו מקנה יכולות 
לכך, כולל שמירת האינטרסים הלאומיים, 

פריצת דרך בתחום הזנה והפחתת העלויות 
בתשומה שזו האמירה המשמעותית ביותר. 

איחוד תפעולי של המערכות הענפיות 
והתייעלות דרמטית ובצידה הפחתת 

עלויות משמעותית וחיזוק המסחור בידע. 
אלה הם התנאים הבסיסיים ההכרחיים 

לקיומו והתחזקותו של הענף. בשנים 
האחרונות פעלנו רבות לבניית תשתית 

לקידום תנאים אלו, הענף יידרש כבר 
בתקופה הקרובה לקדמם ולהביאם עד 

1.1.2020 ליישום מלא. המציאות הלאומית 
השתנתה בשנים האחרונות וסדר היום 

הלאומי מכתיב לנו את הדרך שלנו לקדם 
את פעולתנו.

חיזוק המחקר בתחום ההזנה
תם עידן "הרטינות והטענות והבכי" הגיע 
הזמן לבניית כלים ויכולות לטובת הסכם 

ארוך טווח. החלק שלנו בהסכם שכזה יהיה 
מתן אפשרויות לשוק החלב להתמודד מול 

היבוא ובעיקר להעניק לצרכן הישראלי 
חלב איכותי במחיר הוגן. בשנה האחרונה 

יצאתי בקריאה לראשי הענף והעוסקים בו,  
לחיזוק המחקר בתחום ההזנה, אני מוצא 
שותפים מעטים מאוד ואני מיצר על כך 

מאוד. ענף המגלגל מיליארדים בשנה לא 
משקיע יותר משני מיליון ₪ בתחום זה 

"לעג לרש". בתחום היכולות של התאחדות 
פעלנו להקמת צוות הזנה מיוחד. וזאת 

בניסיון לדחוף את נושא המחקר קדימה. 
לצערי נתקל הנושא במחסום, בקרן 

למחקרים, בחוסר במחקרים וחוקרים 
וחוסר רצון של הקרן "לקרוא לילד בשמו". 

בחודש האחרון התקדמנו לקראת איגום 

משאבים נוספים מגורמים בענף ומקרנות 
בחו"ל ובתקווה שקרן המחקרים שלנו 

תסכים לשיתוף פעולה נרחב ולא נצטרך 
לבנות מערכת מקבילה. אין לנו את 

האפשרות לוותר בנושא זה, זהו עתידנו! 
שנים עסקו באיחוד המערכות הענפיות 

ללא הצלחה, בשנתיים האחרונות 
התקדמנו ולשמחתי יש לא מעט שיתופי 

פעולה בין מערכות הרכב, הדרכה, 
ביטוחים  ובשנים הקרובות אני מקווה 

כי ניתן יהיה לקדם איחוד במגבלות 
"שמירת האוטונומיה המקצועית " של כל 

הפעילויות.

כוח אדם
מגבלות בתקנות עובדים זרים ובצידם 

בעיית חזרה למשקים המשפחתיים וחוסר 
צמיחה של עובדים חדשים במגזר השיתופי 
הינם איום דרמטי על הענף. בחודש הקרוב 
נערוך כנס חירום בנושא בהשתתפות נציגי 

משרד החקלאות ומשם נצא עם מספר 
פעולות נדרשות ונפעל לפתור בתהליך רב 

שנתי את הבעיות. 
 

מלגות דור המשך
מוסדות התאחדות אישורו הקמת קרן 

"מלגות" בתחילת 2016, במהלך התקופה 
הקרובה נשלים חלוקה של שמונה מקבלי 
מלגות. במהלך השנה הקרובה נמצא דרך 

מתאימה לארגן טקס רשמי מסודר ובו 
יוצגו מקבלי המלגות, תנאי הבסיס הינם 

לימודי תואר בבעלי חיים והסכם חזרה 
לעבודה במשק. 
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