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גיורא פוין המנכ"ל הנכנס של שיאון

"המטרה היא שיפור יחסי העבודה,
ייעול המערכת והאצת הטיפוח הגנטי"
לפני כחודשיים ,מינה דירקטוריון
שיאון את גיורא פוין לתפקיד
מנכ״ל החברה .גיורא שהיה סמנכ"ל
התאחדות מגדלי הבקר ,נכנס
לתפקידו בתקופה רגישה בענף
החלב כשהעתיד כלל אינו ברור.
לצד תפקידו בשיאון ימשיך גיורא
ללוות פרויקטים אסטרטגיים ולתמוך
במערכות הפיננסיות גם בהתאחדות
מגדלי הבקר •

ראובן זלץ

חברת שיאון הינה חלק בלתי נפרד ממארג הכוחות המובילים
בענף החלב והבקר בישראל ,לצד החקלאית והתאחדות מגדלי
הבקר .ייעודה של חברת שיאון הינו השבחת עדר הבקר
לחלב הישראלי על ידי זירמה מפרים משובחים ומתן שירות
הזרעות מיטבי .המנכ"ל הנכנס גיורא פוין אומר לנו ”שיאון,
בפאן המקצועי ,נמצאת בחיפוש מתמיד ,מחקרי ומעשי ,אחר
טכנולוגיות מתקדמות לשיפור ולהאצת הטיפוח הגנטי .כמו כן
חברת שיאון מנסה להרחיב את פעילותה על ידי יצוא זירמה
מפרים ישראלים .החברה מורכבת מבחינת יחסי העבודה ,אך
לצד זה אוכלוסיית העובדים טובה ומנסה לשפר ולהשתפר כל
העת .שיאון מונה פחות מ 70-עובדים מתוכם כ 45 -מזריעים
המחויבים למתן שירות מעולה לרפתנים והם מגיעים לכל
הרפתות בכל נקודה בארץ כנדרש .בנוסף אליהם יש עובדים
בפריות ,במעבדה ,בהדרכה ובאדמיניסטרציה״.

המטרות ,התייעלות ,האצת הטיפוח והגדלת
מקורות הכנסה .גיורא פוין

איך שיאון מתנהלת במצב ענף החלב כיום?

״במציאות הקיימת בענף החלב ,עם שחיקת הריווחיות ,חוסר
הוודאות והתעצמות התחרות ,שיאון חייבת להגביר את
מאמציה בחיפוש אחר דרכים להתייעל ולפתח מקורות הכנסה
נוספים שיאפשרו המשך צמיחה ,חדשנות ומתן שירות מיטבי
ללקוחות שלנו .חברת שיאון הינה חלק מהענף ,שותפה במידה
רבה לקשיים ועליה להתמיד ולהשתפר״.

גיורא פוין ת .זהות

מתגורר עם משפחתו בקיבוץ גניגר ,שם נולד ,נשוי
ואב לשלושה ילדים .לגיורא תואר שני בכלכלה
מאוניברסיטת ת״א .ב 20-השנים האחרונות גיורא
מחובר לענף החלב .עבר מספר תפקידים ניהוליים
בחברת תנובה בה תפקידו האחרון היה מנהל אגף
תכנון .ב 3-השנים האחרונות שימש כסמנכ״ל
התאחדות מגדלי הבקר וכאמור לפני כחודשיים נבחר
לתפקידו בשיאון▲ .

היעדים העתידיים?

״ייעול המערכות התפעוליות ,הגדלת הייצוא ,שיפור מערכת
יחסי העבודה בחברה ,פיתוח מקורות הכנסה נוספים והאצת
הטיפוח הגנטי .זה בגדול ובראשי פרקים .אני עדיין לומד את
הנושאים לעומקם .בעוד שנה נוכל לבחון את התהליכים ביתר
פירוט וניסיון״ מחייך גיורא▲ .
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