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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

דברים
בשם

אומרם

הבחירות לא פתרו לנו את 
חידת לאן הולכים והתקופה 

הקרובה תהיה מלאה באי 
וודאות. הסוף המצופה הינו 

שתקום ממשלה עם סדרי 
עדיפוית לאומיים מאוזנים 
המקנים יכולת לכל אזרח 

במדינה הזו לחיות את חייו 
כרצונו ובעיקר את המשך  

הצמיחה של הארץ שלנו.

אולי אפתיע אם אומר, אך עתידנו 
תלוי אך ורק בנו. היכולת שלנו 

להכריע את דעת הציבור ובהמשך 
את הפוליטיקה הינה קו אחיד של 

דעות והסכמות רוחביות פנימיות בין 
כולנו והכוונה לכל המגזר התיישבותי 

והחקלאי. ביום שבו יהיה נייר 
הסכמות מוסכם עלינו, אף ממשלה 

או נער אוצר או גורם אחרי לא יעצור 
את הרצונות שלנו! בטח יתקיימו 
דיונים מתישים וארוכים אבל יש 

בכוחנו לשים במפת סדרי העדיפויות 
הלאומי את יעודנו כחקלאים 

וכרפתנים המעוניינים להתפרנס 
בכבוד. המשך מחלוקות פנימיות 
בינינו כמו מי הגוף המיצג אותנו, 

התאחדות חקלאי ישראל או מרכז 
המועצות האזוריות, שולחן הארגונים 

הקיבוצים או התנועות המיישבות? 
ופנימה המנהיגות הנבחרת בענפים 

או אחרים המתנגדים למהלכים ועוד 
ועוד דוגמאות, כל אלה ימשיכו להביא 

אותנו לחולשה כללית כמו גם לחולשת 
הייצוג החקלאי ולהסכמים פחות 

טובים בעתיד, כמו גם בכל הקשור 
להסדרות ענפיות ובכלל בדברים 

הקשורים בהתיישבות קרקע, מים 
ותחומים נוספים המשפיעים עלינו. 

אחרי שיסתיימו הסדרות כאלו או 
אחרות יגיע שלב של דה לגיטימציה 

לדברים אותם אנו מייצגים. היום 
אנחנו רק מדברים על זה אך זה בפתח!

איחוד שורות
ולכן הקריאה שלי זה לאיחוד שורות 

והיא קריטית לייצוב התיישבות 
והחקלאות הישראלית ולהמשך 

עתידה. על שלד של מפלגת צומת 
המיתולוגית הוקמה מפלגת חקלאות 
והמהלך הינו מבורך מאוד והוא נכון 

מאוד, היכולת של אנשיה לבנות מנגנון 
הכרעה פנימי ותקנון מסודר ובחירות 

פנימיות כנהוג כולל דמי חבר במפלגה 
יביא לכך שרבים וטובים יצטרפו 

במשך השנים הקרובות. אבל אסור 
להתבלבל, את החקלאות מובילה 

התאחדות חקלאי ישראל גוף בו כולנו 
השקענו משאבים ועדיין משקיעים 
ורק חיזוקו יהיה בסיס איתן לניהול 
האינטרסים שלנו. הפגיעות בבעלי 

התפקידים בענפים השונים אולי 
מרגשים את העוסקים בכך אבל הם 

פגיעה ישירה בייצוג הכולל ולא מקנים 
יכולות של צמיחה ושיתוף פעולה.

התאחדות מגדלי הבקר הינה גוף 
הפועל בשטח ופרוס ברמה הלאומית, 
כוחו מהעצמת המוסדות ולא בפגיעה 
בהם. התאחדות חזקה כדי לשמור על 
מוסדותיה וחבריה, אבל ברוב הענפים 

החקלאים הארגונים פחות חזקים 
ופחות מאורגנים, התכנון הלאומי של 

יצור החלב הינו מקור כוח הביחד שלנו 
ולכן השמירה עליו כתפיסת עולם 

הינה קריטית להמשך ענף החלב.

2019 שנה מאתגרת
שנת 2019 הולכת להיות שנה מאתגרת 
מאוד והירידה ברווחיות מורגשת בכל 

המגזרים ובכל המשקים, המשפחתי 
והקיבוצי. תפקידנו בעת הזו, להמשיך 
לנהל דיאלוג פנימי ולהתכונן להסדרת 

הענף בכל התרחישים האפשריים. 
בחודשיים קרובים יהיו על השולחן 

שלנו, הצעת הממשלה החדשה ואגף 
התקציבים ומשרד החקלאות להסדרה 

התיישבות והחקלאות לאן? 
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וכמובן ההסכם הקיים וברור לכל 
השותפים כי יש לעבוד על תיקונו 
והתאמתו למצב הענף הקיים ולכן 
עבודה גדולה ומשמעותית לפנינו 
והשאלה, מה היא הבחירה. האם 

להמשיך ולבעוט בדלי ולנסות לפגוע 
בכל המערכת הפנימית של מוסדות 

התאחדות או פשוט לשלב ידיים ביחד 
לשתף פעולה מול כל האתגרים?

בפרוס השנה החדשה, כל אחד מאיתנו 
צריך לשאול את עצמו את השאלה 
הזו, כי אנו עומדים בפתח החלטות 

גורליות לענף כולו.

וזו ההזדמנות מבחינתי לאחל שנה 
מבורכת לכל אנשי הענף ובעיקר לכם 
הרפתנים. אנחנ ו בהתאחדות עושים 

ימים כלילות במטרה לשמור על הענף 
שלנו ולהגן ככל הניתן על האינטרסים 

שלנו אל מול משרדי הממשלה 
והרגולטורים שהרבה פעמים אינם 

רואים עין בעין איתנו.

שנה טובה,
שנה פוריה,

פרנסה טובה,
שנה של שפע חלב 

וצמיחת הענף
חג שמח

אביתר דותן

ברכות
לתנובה מבורכת, לתמורה נאותה,

לשלווה בעבודה וב�ביבתה
וכמוב שלו� על ישראל

ש.נ.אר מדיה ומידע

התערובות שלנו, 
התוצאות שלכם!

תערובות עם תוצאות


