דברים
בשם
אומרם
אביתר דותן מסיים את תפקידו
דברים שאמר מנכ"ל ההתאחדות אביתר דותן
במועצת ההתאחדות ב6.1.20-

"לאחר כשבע שנים בתפקיד הגיע הזמן
לרענן את השורות לקראת האתגרים
הבאים העומדים לענף החלב ,בדיוני
תקציב המדינה בסוף השנה הקרובה.
יש חובה היסטורית וערכית לכל
רפתני ישראל "ליישר קווים" באופן
מוחלט ללא שום התניות ותנאים
ובסולידריות מוחלטת אחרי מוסדות
התאחדות והמנכ"ל שיבחר ,כל מצב
אחר יגרום לשינוי דרמטי במפת יצור
החלב הלאומי .האחריות היא על
הרפתן ,האם הוא נותן יד להחלשת
גורמי הייצוג ע"פ החוק ע"י גורמים
אינטרסנטים גונבי דעת או שיבחר
לעמוד בשורה אחת עם כולם ולהבטיח
את הענף הנפלא שלנו .כל בחירה
אחרת ושנת  2020תסתיים בעוגמת
נפש של העוסקים בענף .החלומות
על הבטחת סכומים לפרישה הוגנת,
הבטחת הכנסה המכבדת והמקיימת
יישארו רק סיסמאות ברשתות
החברתיות .אין שום דרך אחרת או
כולם ביחד או עתיד שונה לחלוטין.
אינטגרציית החלב של רפתני ישראל
מהתאחדות דרך שיאון ועד חקלאית
היא פלא מקצועי ברמה עולמית,
העולם כולו בא ללמוד .לוותיקי הענף
לקח  100שנה לבנות את המערכת,
להרוס אותה ייקח שנה! אני מודה
לכל חברי המוסדות ולמאות הרפתנים
בכל הארץ על הזדמנות לעמוד בראש
התאחדות בשנים אלו ועל גיבוי תמידי
בימים קשים למרות חילוקי דעות
מורכבים ומאתגרים.

הצורך בריענון

לאחר כשבע שנים מרתקות שבהן אף
יום לא דומה לאחר ,קמתי כל בוקר
בתחושת שליחות ואחריות ענקית
לענף המדהים שלנו .מנכ"ל התאחדות

הינו תפקיד רב השפעה וזכיתי לקבל
אמונכם לאורך כל הדרך בכל החלטות
אותן הובלתי ואותם המוסדות אישרו.
אני מסיים את תפקידי בהבנה ברורה
שיש צורך במנכ"ל חדש ורענן שיוביל
את הענף בהסדרה חדשה עד סוף
שנה זו .בחודשים הקרובים אפעל
לסיים את עניני המכסות ותקציב
המועצה והמשברים האחרים שמסביב.
אני אמשיך לעשות ולעסוק בכל
תפקיד שלא אהיה למען התיישבות
והחקלאות ובפרט לענף החלב .שמירת
אינטגרציית החלב ואיכותה הכוללת
את שיאון והחקלאית והתאחדות
צריכה להיות בראש מעיני כל אחד
מהענף שלנו .התאחדות התעצמה
אנושית ופיננסית ותפקידה היסטורי
נשמר כל השנים וישמר בשנים הבאות
בזכות תהליכים שמרנים ולפעמיים
איטיים אבל מוצלחים באיכותם.
שמרתי מכל משמר על מוסדות
התאחדות ובראש ובראשונה על
התקנון שהינו חומת המגן בימים
קשים של כמעט אנרכיה והיו לא מעט
כאלה וגם בימים אלו אנו בשיא כזה.
האחריות של כל אחד שיושב פה היא
קריטית להמשך ניהול תקין ומאפשר .
מועצת התאחדות הינה הגורם
המשמעותי ביותר בענף .גם הקשרים
עם המחלבות ישירים ואמיתיים וצריך
לשמור על כך בכל דרך ,כמו גם הקשר
עם מועצת החלב שהוא עדין ורגיש
אבל זהו ביתנו השני וצריך לשמרה
בכל מחיר כולל שלנו.

וברמה האישית...

הסיפוק בתפקיד זה הינו יוצא דופן,
ביקרתי במאות רפתות פתרתי עשרות
בעיות בשנה ,אישיות ,כלכליות ועד
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מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר
מסיים את תפקידו

משפחתיות ,חלקן הגדול לא ידוע בכלל
מתוך החיבור לאנשים ולמשפחות
שלהם כי זהו בסיס התפקיד ,החיבור
לשטח.
הייתי שותף לעשרות אתגרים של
הענף כולו מקטנים עד גדולים ואף
פעם זה לא נגמר.
מורכבות האתגרים ,היכולות להשפיע
ולעשות מצד אחד ומצד שני יש בו
מחיר אישי לא פשוט.
אנשי ההתאחדות וחברי ההנהלה
תמכו בי בימים קשים מאוד גם בפן
האישי וגם בענייני הענף ועל כך אני
רוצה להגיד תודה וחיבוק לכל אחד פה
.יש איש אחד שבאנו מעולמות שונים
לחלוטין ושמערכת היחסים המקצועית
איתו תרמה לי והוא תמך בי גם
בתקופה הראשונה שלא היה לי מושג
בדבר ולימד וליווה אותי עד היום.
אבל בעיקר למדתי מה היא נחישות
מקצועית ערכית ויושרה אמיתית תודה
גדולה פרץ .אין לי דבר נגד אף אחד
בענף כולל החבורה שמנסה להרוס כל
דבר טוב בנרטיב של "השיתופי דופק
את המשפחתי" בלי

שום קשר למציאות אבל רובם רוצים
להתפרנס בכבוד כמו כולנו ומיעוט
מהם רוצה שליטה גם מאפיין טבעי
ולכן אין בי כעס אין על אף אחד מהם.
תפקיד המנכ"ל והמוסדות הבאים
לשמור ולהבטיח את האיזון למרות
הלחצים האדירים שמפעילים גורמים
כאלו או אחרים .המפתח להמשך
יציבותה של התאחדות הוא המשך
וגיבוי כמו שאני קיבלתי גם למנכ"ל
הבא ,גם כשיש אי הסכמות ,צריך
וחשוב להגיע ליישור קווים.
אני מסיים ברגשות מעורבים מאוד,
כי אהבתי להתאחדות מרגשת אותי
מבפנים אך בעת הזו ,נכון להתאחדות
לבחור מנכ"ל אחר .אני מודה מקרב
לב לעובדי התאחדות ולעובדי מועצת
החלב שקשרי עמם מיוחדים מאוד.
אני מאחל לענף כולו להגיע למקום
מבטחים אמיתי ושימשיך לשגשג
ולצעוד קדימה בכל הכוח.

אוהב ותודה לכולם
שלכם אביתר

חברת א.ב .מתכננים
איתך לאורך כל הדרך!
ronen@abt.co.il
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