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לחברים שלום,
חג השבועות ,מהיפים בחגי ישראל ,שנחוג בכל הישובים עם מסורת יפה וארוכת שנים,
מסורת שהשתמרה ואף התחזקה עם השנים ,מאחרינו ואנחנו נמצאים בשיאה של עונת
קציר החיטה.
השנה היא שנת שמיטה ולכן באופן עקרוני החיטה משווקת כחיטת מספוא והחקלאי
רואה לנגד עיניו מחיר שהוא נמוך יותר ממחיר החיטה למאכל .היבולים הם יבולים
יפים בדרך כלל ומכאן נאחל לכלל היוגבים עונה חקלאית מוצלחת.

אסיפה שנתית
ביום חמישי ,ה  , 7250/התקיימה האסיפה השנתית של הארגון בקיבוץ נצר סרני.
הערכות הקיבוץ לקראת האסיפה הייתה מצוינת וכל הבאים לאסיפה התרשמו
מהמאמצים שהושקעו בכדי לאפשר אסיפה חגיגית ומכובדת.
באסיפה נכחו נציגים של כל  75הישובים החברים בארגון וזה מקור גאווה לא מבוטל
המצביע על החשיבות של הארגון בעיני החברים( .לא אחת אנחנו נתקלים באירועים
שכאלה בהם יש נוכחות חלקית או אפילו אין פורום חוקי לקיום אסיפה).
באסיפה נמסרו דוחות מכלל מגזרי פעילות הארגון ,הוצגו ואושרו הדוחות הכספיים
ואושרה המלצת מועצת המנהלים בעניין חלוקת הרווחים.
סעיף מרכזי באסיפה היה השינוי במבנה הארגוני אליו אתייחס בהמשך בנפרד.
אורחים אשר כיבדו אותנו בהשתתפותם ציינו את התרשמותם ממכובדות האסיפה
ומהשקיפות הגבוהה בהצגת הנתונים .מתברר כי מה שנראה לנו טבעי ביותר ובסיסי
נתפס על ידי אחרים כשונה ומיוחד.
אני מאמין בשקיפות מלאה וחושב כי זהו תנאי הכרחי (אם כי בהחלט לא מספיק)
בהתנהלות אל מול כל  /2המשקים החברים .הרצאתה של ד"ר עינת גלזר בנושא
"ההיגיון שברגש" הייתה מצוינת ומגוונת .תודה לכל אלה שעזרו בהכנות לאסיפה -
בסופו של דבר זה פרויקט שאנחנו מתייחסים אליו בכובד ראש ומנסים להקפיד על כל
פרט.

שינוי המבנה הארגוני
האסיפה אישרה ברוב גדול של החברים ( 77בעד 1 ,נגד ו 1 -נמנע) את המלצת מועצת
המנהלים בעניין השינוי המוצע במבנה הארגוני.
איתן אור מחברת טאק הציג בפני האסיפה אחרי הקדמה שלי ,את התהליך ,המבנה
שמומלץ ואת עקרונותיו.
כעת ,לאחר האישור באסיפה אנחנו עוברים לשלב היישום שגם הוא יתנהל כפרויקט
מיוחד ואמור לקחת זמן לא מבוטל.
השלבים הבאים יכללו את הנקודות הבאות:
 הערכות ביניים עד השלמת היישום
 טיפול בהגדרות התפקידים של היו"ר ,המנכ"לים ובעלי תפקידים אחרים
 טיפול בנושאים חשבונאיים ומשפטיים
 הקמת צוות איתור והליך בחירת יו"ר
 השלמת המהלך בהנהגת היו"ר שייבחר

מנהל המפעלים החקלאיים
אני שמח לעדכן כי מושי צו'לק מקיבוץ חפץ חיים נבחר לתפקיד מנהל המפעלים
החקלאיים.
תפקיד זה הוגדר כחלק מהשינוי במבנה הארגוני לפיו מנהל המפעלים החקלאיים יתמקד
ויעסוק אך ורק בניהול המפעלים החקלאיים בדגש על תפעול ברמה גבוהה ומתן שרות
באיכות גבוהה למשקים.
בהצלחה למושי!

אמבר
ישראל דגאי ,מנכ"ל אמבר ,אמור לסיים את תפקידו בחודשים הקרובים.
הנהלת אמבר הקימה צוות איתור למנכ"ל חדש ואני נמנה על צוות זה.
ככל שיש חברים אשר לא נחשפו להליך בחירת מנכ"ל לאמבר ואשר רואים עצמם מתאימים
לתפקיד הרי שהם מוזמנים לפנות אלי.

עד כאן להפעם !

