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לחברים שלום,
הימים ,הם ימים מיוחדים לארגון .אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים ליישום השינוי
במבנה הארגוני ואנחנו נערכים לאסיפת משקים חגיגית לבחירת יו"ר חדש לארגון.
על אלה ועוד בגיליון מה חדש המונח לפניכם.

שינוי המבנה הארגוני
אחרי אישור השינוי במבנה הארגוני באסיפת מאי  5102גיבשנו תכנית עבודה והגדרנו שני
מועדים אלטרנטיביים ליישום .האחד בראשית חודש  1055102ולפני העונה במפעלים
החקלאיים והשני בראשית שנת .5102
יש לזכור כי לצד שינויים טכניים כאלה ואחרים כל שינוי באשר הוא מלווה גם בהתאמות
פרסו נאליות למבנה החדש וגם אצלנו נצטרך להתמודד עם שינויים במטה הארגון.
מתוך רצון להשלים את השלבים הטכניים ולאפשר למערכת לפעול תחת המבנה החדש
כמה שיותר מהר עשינו מאמצים גדולים לעמוד ביעד הקרוב יותר (.) 1051055102
לשמחתי אני יכול לציין בסיפוק כי היום השלמנו שורה ארוכה של מהלכים מורכבים
ובכך השלמנו מבחינה משפטית  5ארגונית את יישום השינוי במבנה הארגוני.
כעת צריך להשלים את גיבוש המטה והצוות הניהולי ובאופן טבעי ,ועל פי התכנית
המקורית ,המשימה תוטל על יו"ר הארגון החדש.

בחירת יו"ר
צוות האיתור ,שכלל את יוסי עופר ,תמיר סלע ,דגן לוין ,טוביה רוזנצוויג ושולה אופיר
(יו"ר ועדת המינויים של הארגון) עסקו בנושא זה בצורה אינטנסיבית במשך כחודשיים.
תהליך האיתור כלל פרסום המכרז בקרב הישובים בארגון ,פרסום מודעה בעיתונות ,פניות
אישיות אל מועמדים רלוונטיים ועוד.
ביום ראשון ,0251/ ,התקיימה ישיבת מועצת מנהלים בה צוות האיתור הציג את עבודתו,
התקיים דיון רחב ומקיף ובסופו של הדיון החליטה מועצת המנהלים (פה אחד) להמליץ
בפני אסיפת המשקים על מיקי לזר ממשואות יצחק כמועמד יחיד לתפקיד יו"ר הארגון.

ע"פ תכנית העבודה המקורית אסיפת המשקים לבחירת יו"ר הייתה אמורה להתקיים
בסוף חודש נובמבר .כעת ,לאחר שמועצת המנהלים החליטה להביא לאסיפה את מיקי לזר
כמועמד יחיד ,החלטנו להקדים את האסיפה לראשית חודש ספטמבר.
אין ספק שהקדמת הבחירה עושה טוב לארגון מכל הבחינות .בראש וראשונה חפיפה
מוקדמת מאפשרת ליו"ר החדש להיות מעורב ולהטביע את חותמו בהכנת תכנית העבודה
לשנת  .5102בנוסף ניתן יהיה לבצע את ההתארגנות הפרסונאלית מהר יותר ובתוך כך
להקדים את בחירת בעלי התפקידים המרכזיים בארגון ולהשלים את ההערכות הפנימית.

אסיפה כללית
האסיפה הכללית תתקיים כפי שפורסם ביום רביעי  1051055102בשעה  1/:82באולם
הכנסים במשקי הדרום.
באסיפה נעסוק בנושאים הבאים:
 נמסור דו"ח על התקדמות יישום השינוי במבנה הארגוני
 נבחר יו"ר חדש לארגון
 נשמע דברי סיכום של הח"מ
אסיפה זו ,בה בוחרים יו"ר חדש ושומעים דברי סיכום ממנכ"ל שמסיים תקופת כהונה
ארוכה ,היא אסיפה מיוחדת וחשובה .אני מצפה שהחברים כולם יכבדו את המעמד
וישתתפו באסיפה זו – תודה!

חגיגה חקלאית
ביום חמישי האחרון התקיים הערב השנתי אותו מארגנים משקי דן תחת הכותרת "חגיגה
חקלאית" ,ערב שכבר הפך למסורת מכובדת.
השנה הערב התקיים בקיבוץ ניצנים והנושא המוביל היה "מעשים טובים" .בערב ,נחשפנו
למקצת מרוח ההתנדבות הבלתי רגילה של מאות רבות של חברים שמתנדבים בשורה
ארוכה של תחומים והכל מתוך נתינה שקטה ורצון לעשות טוב לזולת.
היה זה ערב מרגש ומפגן הצדעה מוצדק וחשוב לכל המתנדבים שפועלים במסירות רבה
ולאורך תקופה ארוכה.

תודה ויישר כח לצוות משקי דן על ארגון הערב.

תקציב המדינה
כמו בריטואל קבוע בכל פעם שדנים בתקציב המדינה פקידי האוצר עטים עלינו החקלאים
ומנסים לפגוע בהתיישבות החקלאית והכל תחת הכותרת "רפורמות מבניות".
הפעם החלטנו שלא עוד .זה לא נכון ולא צודק לפגוע ולפעול בצורה בלתי מתחשבת כשהכל
שתול בתוך אין ספור סעיפים שעולים במסגרת חוק ההסדרים (נושא בפני עצמו שחייב לעבור
טיפול שורש).
החלטנו שהפעם אנחנו לא נאבקים על הוצאת סעיף זה או אחר מחוק ההסדרים אלא באים
בתביעה שהממשלה תקיים דיון רציני ומעמיק על מקומה של ההתיישבות בכלל והחקלאות
בפרט במדינת ישראל וכנגזרת מכך תהיה התייחסות תקציבית.
דיון מסודר ולא מחטפים !
כנראה שלא ניתן להגיע לתוצאות ללא מהלכים שמלווים בהפגנות ,שביתות והשבתות .למרות
שדרך פעולה זו זרה לנו נידמה כי אין ברירה .אני קורא לכולם להיות ערניים ולהרתם למשימות
כפי שקברניטי המאבק ינחו אותנו
זכרו ,נלחמים על הבית ! נלחמים על הזכות לקיים התיישבות חקלאית בכל חלקי הארץ !

ולסיום ,בפרוס השנה החדשה אני מאחל לכולם שנה טובה ,שנת שלווה,
רוגע ובריאות .שנה של עשייה ,צמיחה והתפתחות !

עד כאן להפעם !

