
no
w
-b
ra
nd

in
g.
co

.il

מוקד שירות: 04-6754824  |  משרד מכירות ראשי: 04-6754277

www.afimilk.co.il

ברכות לרפת גליל מערבי
להקמת המכון החדש

מצוות אפימילק ישראל
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מהדורה מיוחדתמשק הבקר והחלב 400

אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

פרקים מחוברת מספר 1 
של: משק הבקר והחלב

דברים
בשם

אומרם

400
ארבע מאות פעם! ללא אף הפסקה 

במשך השנים עסקו ועמלו העורכים 
ואנשי הדפוס כדי להעמיד חוברת 

צבעונית ומלאת תוכן מקצועי עדכני 
המשפיע רבות על הענף בכל היבטיו.

בביקורים הרבים הנערכים בענף 
שלנו תמיד מוצגת לי השאלה איך 

שומרים על יציבות של תפוצת עיתון 
כל כך הרבה שנים? קו מקצועי אחיד 

ולא מתפשר ושמירת החיבור בין 
התאחדות והנושאים ללא שום שימוש 

בכוח התפוצה למטרות אחדות לא 
 מסחריות! ולא כעיתון מטעם! 

במהלך שנותיי בתפקיד מעולם לא 
התערבתי בשום שיקול של עורכי 
העיתון, התאחדות רואה בעיתון 
כלי מקצועי. יתרה מכך השפעה 
הכי גדולה על תכני העיתון היא 

בקוראיו ובדרישות שלהם ומעורבותם 
האקטיבית. זהו סוד הקסם! ומכאן 

תודתנו לכל עורכי העיתון והמוציאים 
לאור במשך השנים.

סיעור מוחות
קריאתי להצגת אלטרנטיבות במשך 
השנתיים האחרונות נכשלה, למעט 

הצעה אחת והיא ביטול התכנון, 
הכוללת הצעה למבנה חדש של הענף. 

מלבד זאת, לא התקבל שום רעיון 
לא כללי ולא מפורט. נבנה מהלך של 

מפגשים מתוכננים מקצועיים ובסיומו 
יועמדו כל התובנות והמסקנות של 

התהליך ומטרתם היא להשתמש בהם 
בהליכי הסדרה בשנה הקרובה. המטרה 

להגיע למעל מ-80 אחוז ההשתתפות 
ענפית בהליך אישי בנושאים 

המדוברים.

למה לי פוליטיקה עכשיו
במשך התקופה הקרובה יש 

התייחסויות מתיימרות להסכם 
הקואליציוני האמור היה להיות אחרי 

הבחירות האחרונות. לא היה ולא 
נברא זו המצאה אחת גדולה של 

זורעי פחד. האזכור היחידי בענייני 
חקלאות היה בהקשר של העברת 

תקנות המשלוחים החיים וגם לתקנות 
אלה הייתה בעיה חוקית להופעתו 

בהסכם מבחינה משפטית. הפוליטיקה 
הקובעת את סדרי עדיפותה לא 

תשתנה גם בבחירות הקרובות, ולכן 
העבודה בזירה זו היא עדינה ורוחבית 

ואני מציע לכל חברי הענף להפסיק 
לפעול מול פוליטיקאים בצורה לא 

אחראית ולנסות לפגוע בגורמי הייצוג 
של הענף בפרט והחקלאות בכלל זה 

לא מחזק אתכם ורק פוגע בכם.
אתן דוגמה אישית, בבחירות 

הקודמות הסתמן כיוון בו היה סיכון 
בו להתיישבות לא יהיו נציגים בכנסת. 

לאחר כניסתו של חיים ילין למקום 
יחסית ריאלי באותם ימים ומתוך 

אחריות כוללת, כששום דבר לא 
קשור אליי אישית החלטתי לעזור 

לו ככל יכולתי. באותם ימים הטריד 
טלפונית חבר מהענף באופן מאסיבי 

בהודעות את חיים ויו"ר המפלגה דאז, 
אבי גבאי. מה זה נתן לו? שום דבר, 
מעמדי לא נפגע בכלום אבל הענף 

נפגע כי פוליטיקאים וגורמי השפעה 
לא אוהבים בסופו של יום את הסגנון, 

אולי הם נחמדים ומסבירי פנים אבל 
הם יקטינו מעורבות כי טוב לא יוצא 

מזה גם להם.

שלכם ובשבילכם

אביתר דותן

זובשעההרפתענףבעיות
בישראלהעדריםהתפתחות

אחרי;בארץהעבריבמשקרים
מלחמת.
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