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ליאור שמחה

"רק ביחד נצליח"
ליאור שמחה נכנס לתפקידו בתחילת
יוני ומאז הוא חורש את הארץ
בפגישות ,כנסים וישיבות ארוכות
עם אנשי הענף ,יצרנים ,רכזי משק
וראשי הענף .שמחה מודע היטב
למורכבות התקופה ולהחלטות
החשובות שעל הפרק ,כולל ההסכם
מול הממשלה .בראיון ראשון מאז
כניסתו לתפקיד אומר ליאור" :אני
ממוקד מטרה באשר להסכם מול
הממשלה שיביא ביטחון כלכלי
ואופק בטוח לענף החלב שלנו" •

ראובן זלץ

ליאור שמחה ,נכנס בסערה למשרדי ההתאחדות והחל
במהפכה ניהולית בדגש על יצירת תכנים מקצועיים לרפתן,
קשר רציף יותר עם היצרנים ועוד .בחודש האחרון ליווינו
את המנכ"ל הנכנס של ההתאחדות בסיוריו ברחבי הארץ,
מצפון עד דרום ,בדבריו ליצרנים הדגיש ליאור שמחה את
חשיבות השעה ,כמו גם הצורך באיחוד כל הכוחות לקראת
הדבר החשוב ביותר ,ההסכם מול הרגולטור ,קרי ממשלת
ישראל .אין לו אשליות לליאור שמחה ,המצב מורכב ,ממשלת
ישראל לא משתגעת ,בלשון המעטה על ענף החלב המתוכנן
ולמרות שיש שר חקלאות משלנו ,כדבריו ,הדרך ארוכה ומלאה
מהמורות.
בדבריו ליאור מעדיף לדבר על ההווה והעתיד ולהעביר מסר
של התחדשות ועבודה לקראת האתגרים שבפתח "חייבים
לייצר וודאות ,חתירה להסכם ,מודרניזציה וחדשנות ,להצעיד
את ההתאחדות קדימה .אני רואה בחזוני התאחדות מגובשת,
עם שיח ענפי אחר וערכי ,להיות הענף המוביל בעולם ,לייצר
ערך לרפתן כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לשאול את
עצמנו ,האם בעולם מסחרי היו משלמים לנו על העבודה שאנו
עושים והאם אנחנו שווים את הכסף .אני מאמין גדול בלייצר
התאחדות בעלת ראיה ענפית כוללת ,אני מאמין במנכלים
של הארגונים שלצידי ,שכולם פועלים למען הרפתן .הדרך
שלנו היא לייצר הליכה משותפת למען היצרן הבודד באשר
הוא .ענף החלב הוא ענף חזק הזקוק ליעילות ,התייעלות
מודרניזציה ,חיבור כל הגופים העוסקים בתחום ובסופו של
דבר לייצר מכפיל כוח משמעותי למען עתיד הענף".

מאמין גדול במרחב שיתופי .ליאור שמחה
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צורת החיים הטובה ביותר היא
השותפות ואנו רואים שכיום
בזכות השותפות והערבות
ההדדית ,גם הקפיטליסטים
הנלהבים ביותר תומכים
בהתערבות בשוק החופשי וכיום
אין ספק גם בקרב הכלכלנים
כי צריך למצוא את האיזון בין
כלכלה חופשית לבין תמיכה
ממשלתית בענפי ייצור מקומיים
ובדגש על בטחון המזון"
"החקלאית" אגודה שיתופית לביטוח
ולשירותים וטרינריים למקנה בישראל בע"מ

ליאור "שיטות עבודה מודרניות"

על העבודה בהתאחדות אומר המנכ"ל הנכנס "אני מאמין
גדול בשיטות ניהול מודרניות ,זה אחד מהדברים החשובים
שאני רוצה להביא ,התפקיד שלנו זה לקחת את יכולות הניהול
ולהעביר לשיטות ניהול חדשניות שיתרמו רבות לענף בכלל
וליצרנים בפרט".

דרוש/ה מנכ"ל/ית ל"החקלאית"
תיאור התפקיד:
› ניהול ארגון המונה  70עובדים מהם כ 50-ווטרינרים,
בהיקף כספי של כ 70-מיליון ש"ח.
› הובלת החברה וניהול שוטף אל מול העובדים ,הנהלות,
חברי האגודה ,חברות התרופות והרגולציה.
› עמידה ביעדים ובמטרות הארגון ,פיתוח עסקי ,והובלת
תהליכים חדשניים.

יש לנו בכלל סיכוי מול הקפיטליזם
ו"השוק החופשי"?

"כן ,בהחלט ,אני מאמין גדול במה שנקרא המרחב השיתופי,
כמו גם שוק מתוכנן .אני קיבוצניק שגדל על ערכי השיתוף,
הסוציאליזם הנאור ואין לי ספק כי אנחנו חייבים להתמיד
ולהאמין בכך ,כי דרכנו הצודקת היא זו שתנצח בטח בימים
כאלה בהם נגיף הקורונה מתפשט .צורת החיים הטובה
ביותר היא השותפות ואנו רואים שכיום בזכות השותפות
והערבות ההדדית ,גם הקפיטליסטים הנלהבים ביותר תומכים
בהתערבות בשוק החופשי וכיום אין ספק גם בקרב הכלכלנים
כי צריך למצוא את האיזון בין כלכלה חופשית לבין תמיכה
ממשלתית בענפי ייצור מקומיים ובדגש על בטחון המזון".
ליאור שמחה שם דגש גדול על פיתוח הנהגה חדשה "לגבש
הנהגה של נשים וצעירים ,מזרחיים ואשכנזים ,קיבוצניקים
ומושבניקים ,שתדע לקבל החלטות קשות ולהוביל את ענף
החלב אל מול האתגרים והיעדים .ברור לנו שהולכות להיות
שנים לא פשוטות אבל רק ביחד נוכל להתמודד מול האתגרים
העתידיים .ברור לי שכל אחד לבד ,אולי בטווח הקצר יחשוב
שטוב לו לבד ,אבל המציאות מלמדת כי בטווח הארוך רק
ביחד נצליח .אני בטוח שאם אנחנו חפצי חיים עלינו להיות
תלויים האחד בשני ללא צל של רבב ותחושת אי האמון
המלבה את היצרים גורמת ,לכאוס שאינני יודע אם אפשר
יהיה לפרקו .אני מדגיש את הנושא כי לדעתי זה הדבר החשוב
ביותר לעתיד הענף ,רק ביחד נצליח ולכל מי שיש לו אשליות
כי הוא יכול לבד ,או אפשר לפרק את הכל ולבנות חדש ,היה
כדאי שילמד מההיסטוריה ומהר ,כי אין לנו הרבה זמן לבזבז
על עימותים בתוך הבית"▲ .

דרישות התפקיד:
› ניסיון ניהולי בחברה בהיקפים דומים.
› תואר אקדמאי (תואר שני יתרון) ,ממוסד מוכר באחד
מהתחומים :חקלאות ,משפטים ,חשבונאות ,כלכלה ,מנהל
עסקים ,מנהל ציבורי.
› ידע וניסיון בענף החלב והחקלאות  -יתרון משמעותי.
› יחסי אנוש ,כושר ארגון ,עבודת צוות.
› בעל יכולת בהתמודדות במצבי לחץ ופתרון קונפליקטים.
הגשת מועמדות:
על המועמדים להגיש מועמדות באמצעות הודעת דוא"ל
שכוללת קורות חיים ,תעודות מתאימות ,המלצות וכן שאלון
למועמד/ת אותו יש לקבל ממנהלת מש"א במשרדי האגודה
בדוא"ל  daniella@hak.org.ilאו בטלפון .04-6279603

יש להגיש את המועמדות לתיבת דוא"ל
desk@hak.org.il
עד לתאריך  10/8/2020בשעה 09:00
ולציין בנושא ההודעה עבור משרת מנכ"ל.
המודעה מיועדת לגברים ולנשים ,רק פניות מתאימות תעננה.
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