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 מר אביתר דותן –נכ"ל ההתאחדות מ כהונת הפסקתדרישה להנדון: 

מהיסוד של מר דותן בכל הנוגע לאישור פניה זו נעשית אליכם על רקע התנהלותו הפסולה  .1
ולאחר מכן הובא על ידו לאישור  1101/01/12ההסכם הענפי, שהובא על ידו לאישורכם ביום 

 "(.ההסכם הענפי)להלן: " 1101/01/12משרד האוצר ביום 

מכלל  12% כמהווים למיטב הבנתו  רפתני המגזר המשפחתימ //1מעל אנו הח"מ, בתוך כך, 
, בקריאה וחברי ועדת הביקורת  פונים אליכם חברי מועצת ההתאחדות הרפתות בארץ, 

ועדת  ,.יא לתקנון ההתאחדות1/1סעיף בין היתר לפי  -]המועצה  לעשות שימוש בסמכותכם 
ולהורות על כינוס דחוף של ט לתקנון[   21 -ו 91, 21, 22 פיםבין היתר לפי סעי -ביקורת 

ולכל  המנכ"ל הנוכחי, מר אביתר דותן, לאלתר!של  וכהונתסקת ישיבת מועצה לצורך הפ
עד לבירור מקיף ומעמיק של הדברים לרבות מצד חברי ועדת  הפחות על השעייתו המיידית

 הביקורת.

מקיפה פומבית, בחקירה / ביקורת גלויה לפתוח  לענין זה אנו מבקשים דורשים וקוראים
של ביצוע תפקידו ואופן התנהלותו לבדיקת חברי ועדת הביקורת של המועצה ו של ומיידית 
 . ,  תוך גיבוש המלצות נוספות בהתאם לממצאי החקירה 0 הביקורתמר דותן

 , מצד מאות רפתנים, להפסקת כהונתו ת תקדים זועצם פניה חסרלענין זה נקדים ונאמר כי  .1
ה של מנכ"ל ההתאחדות תוך הבעת אי אמון בוטה בפועלו ובאופן מילוי תפקידו, פניהמיידית 

מהווה כשלעצמה  אין שני לה לכל אורך שנות קיומה של ההתאחדות, למיטב הידיעה אשר 
    . ות לדרישה זועניצידוק מספיק, די והותר כדי לה
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ומידי  -מאות מאתנו , אבסורדי ושוב חסר תקדים  פניה זו נעשית על רקע העובדה כי באופן  .9

היום לנהל הליכים למול נאלצים  -יום ויום מצטרפים אלינו חברים נוספים 
לקוי, אותו גוף  שאמור לייצג אותנו ולדאוג לאינטרסים שלנו,  לנוכח אישור  ,)?!(ההתאחדות

כה הרסני והזוי אשר חותר תחת מטרת ההתאחדות, מטרות חוק הסכם של  ומחטפי חפוז
גיעה לפו דריסה של זכויותינו הבסיסותלשלם, מושבי החלב ומביא לקיפוח ואפליה כלפי מגזר 
 אנושה ובלי חוזרת בפרנסתנו ובקנייננו. 

ת , בחוסר סמכות ו0או בצורה רשלניעל ידי מר דותן הסכם זה הוצג והובא לידי חברי המועצה .4
, בלתי שיקולים זריםמתוך ו ,במקרה הטוב -הפרת אמוננו הטעייתנו ו0או גסה ו0או תוך 

 מקרה הפחות טוב. ב  -וחוסר תום לב קיצוני   פסוליםבלתי עניינים סבירים, 

בתפקידו כמנכ"ל ההתאחדות. מר דותן היה אמור לפעול כלפינו מר דותן מעל לשיטתנו,  .2
את חובת הנאמנות גם כשלוח שלנו והפר כל מחויבות אפשרית כלפינו בתור שכזה, ובתוך כך 

 .כלפינו וחובת הזהירות

יר את ההסכם הענפי העב מר דותןעוד בשלב זה מתחיל להסתמן כי באופן חמור מאין כמוהו  .1
דבר  -כלכלנים ומשפטנים לא מטעם מועצת החלב  של חוות דעת וקבלתללא התערבות 

אשר אמורים היו להיות שותפים לכל התהליך  -המתחייב ואף לא מטעם ההתאחדות עצמה 
לבחון, לבדוק לבקר, ולבדוק את היתכנות ההסכם, השלכותיו המשפטיות, הקנייניות, 

 .  כל זאת בטרם! חתימתו - הכלכליות והרוחביות והמעשיותהחוקתיות, 

חוטא לתכליות של חוק תכנון משק , אשר כיום ברור לכל שהוא יעלה על דעת כי הסכםלא 
בזכות , לא מידתית בחופש העיסוקשערורייתית ו בצורה, ואשר פוגע 1/11-החלב, התשע"א

ריה בענף יצור החלב כולו ובמגזר והלאומי, בהתיישבות, בפריפ יובאינטרס הציבורהקנין, 
בעצמה אשר למעשה  על ידי ההתאחדותאושר י " בפרט,הקטנים"ביצרני החלב המושבי ו

ואשר אף שינתה במחי יד פני  חתמה במו ידיה על גזר דיון מוות למאות רפתות מושביות
מי , בשל "איו"לביטול "החומה הסינית !? הסכמההמוציאות הקיימת עשרות בשנים על ידי 

לים זרים ופסולים שאינם הולמים את עקרונות ומטרות ההתאחדות: יקוומשהאוצר" 
להגנה)!( על כלל יצרני החלב בצורה שיווניית, להגנה ושמירה על הייצור המקומי הישראלי 

 . ולמאבק על מחיר הוגן לכל היצרנים

 ! פשוט קשה להאמין

אין מדובר בהסכם המהווה "הרע בניגוד למה שמנסים אי אלו גורמים לצייר, ונדגיש,  .7
 .שיכול להיות את הרע ביותר)!(לגבינו הסכם המהווה . המדובר ב"במיעוטו

האמיץ של היועצת המשפטית למשרד החקלאות, הנוקב ובמכתבה בקצרה לענין זה, די לעיין 
, ראתה לנכון להוציא אביאני אשר מיוזמתה, ולמראה פני העוול העצום המתרחשעו"ד אפרת 

מקצועי וענייני בו היא פונה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה,  ,חריףעמדה פומבי, מכתב 
 , חוקיים, חוקתייםמהותייםומחדלים של פגמים ארוכה מונה שורה מבקשת התערבותו ו

אופן גיבוש ההסכם וחתימתו, כדי להבין את גודל המחדל , בתוכן ההסכםופרוצדוראליים ב
   .   וגודל השערורייה

 ולא ברור הכיצד לנוכח דברים אלו, מעז מר דותן להמשיך ולאחוז בכיסאו. 

ויותר לא ברור הכיצד לנוכח דברים אלו, טרם נתקבלה החלטה על הפסקת כהונתו ולכל 
חברי המועצה ו/או הפחות על השעייתו עד לבירור מקיף ומעמיק של הדברים לרבות מצד 

 ועדת הביקורת.  
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 שקראו ,בעל פהושוב ושוב מפניותינו הרבות, בכתב  תעלםלה גם בחר באופן מופגן מר דותן .2

בהתאם להוראות  ההסכם הענפי בפני בוררעניין ליישוב סכסוך לבירור מקיף של טענותינו ו
, בגלגוליו ונוסחיו , וזאת נוכח המחלוקות הגלויות והתנגדותנו הנחרצת להסכם הענפיןהתקנו

במגזר, כאשר ניסיונותיו נדחו על  דותן לאשר בכנסים השונים שקיים שאותו ניסה מר השונים
קשה ודורסנית של המגזר המשפחתי  אפליהידינו פעם אחר פעם באשר בכולם התוצאה הנה 

ינית ותעסוקתית קשה ישל הרפת המשפחתית תוך פגיעה קנוודאי וחיסול כמעט מוחלט 
 ובלתי הפיכה.  

תן מדרישתנו לבירור הנושא בהליך בוררות כמתחייב התעלמותו של מר דועצם להבנתנו, 
ה הפרה גסה וקיפוח של זכויותינו ומעילה בתפקידו, באופן המצדיק מוכנדרש, מהווה כשלעצ

 הפסקת כהונתו ו0או השעייתו.  

מר דותן מצהיר בפורומים השונים כי "ההסכם היה ידוע לכל" כבר למעלה משנה,  זאת ועוד, .1
, מחודש 1/12מחודש ינואר  גרסאות של "הסכם": 9לפחות  בה בשעה כי אנו מכירים

עד למועד  ידעולא , וכאשר חברי המועצה בעצמם 1/12ומחודש אוקטובר  1/12ספטמבר 
 אסיפת המועצה מהו תוכן ההסכם. 

למעשה, למיטב הבנתנו גם במעמד האסיפה בה נדרשתם או חויבתם לאשר את ההסכם, לא 
 עצמו. הסופיההסכם הוצג לכם ו0או לחלק מכם 

לנו וכנראה השינויים שעבר ההסכם הענפי על גרסאותיו השונות לא הוסברו בתוך כך, בוודאי 
ל, וכל שכן לא גובו באף חוות דעת מקצועית כלשהיא, אלא התיימרו לקבלא לאף אחד, 

עלום ובלתי ידוע צוות האסטרטגי", ראה וקדש" בחסות מר דותן, את ההכשר של "כזה כ"
משפטית  ציג בפנינו וכנראה גם לא בפניכם כל ממצא, דו"ח, בדיקה, סקר, חוו"דשלא ה

הצדיק נסות לסם ניתן לכאורה לשר על בסיוכיוצ"ב אכלכלית או פיננסית, מחקר , נייר עמדה 
 הרסנית ברפתנים, במשק החלב בישראל ובאינטרסים לאומיים.פגיעה כה חמורה וכה ה

, ובר יישוםהאולטימטום של משרד האוצר היה אמיתי כי  היינו משוכנעיםגם אם יותר מכך,  ./1
כנגד גורמים אינטרסנטים כאלה  !לעמוד איתן מר דותן, כמנכ"ל ההתאחדות, ועדיין מתפקיד

ר יצריך פניה לערכאות ו0או לכנסת ישראל ו0או בעל זכויותינו גם אם הד להיאבק, ואחרים
פסולים, זרים כנע ללחצים יא להוללמבקר המדינה ו0או לכל גורם רלוונטיים אחרים, 

 להגן. ונשכר הוא מחויב  במי שעליהם ובלתי הפיכה פוליטיים במחיר של פגיעה אנושהו

על דרך , בצעד בלתי סביר וחריג ביותר, ע"י מר דותן מועצת ההתאחדות פותיכינוס אס .11
ספק לבלי בבוקר יום שישי)!( לאחר התראה בת מספר שעות בלבד,  ,"מהיום למחר"המחטף, 

 המושבי ולעמדתם הנחרצת,  במה ומעמד לציבור הרפתניםלתת כל המידע הרלוונטי, מבלי 
ולבחון את הדברים, מבלי לבדוק להתארגן  אמיתית שהותלחברי המועצה מבלי לאפשר 

הראויה, בהתעלם מהתנגדויות נחרצות המלאה ואת החומר בצורה  לחברי המועצהלהציג 
 כל אלה מעידים על מעילה ברורה בתפקיד. –שלנו 

 עו"ד נוכח חוות דעתה של יועמ"ש משרד החקלאותכאמור היום ברור יותר מתמיד ובפרט  .11
קידם כי מר דותן כשל בתפקידו באופן שבו ממנה אף עולה המסקנה הברורה אפרת אביאני, 

  תמך בהסכם פגום מיסודו, מהותית ופרוצדוראלית.

הדברים הובאו בתמצית בלבד וכי נבקשכם לראות כחלק בלתי נפרד לענין זה  נבהיר כי  .19
מפנייתנו זו, את טענותינו והסברינו  כפי שהובעו בהליכים המשפטיים המתנהלים וכפי 
שהובעו במכתבים קודמים ששוגרו על ידינו במהלך החודשים האחרונים, לידי המועצה 

 וחבריה ולידי ההתאחדות.  
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בהתאם  ברישא של מכתבנו זה לעשות שימוש בסמכותכם אשר על כן נבקשכם כאמור  .14

לצורך הפסקת כהונתו של  מר  לתקנון ההתאחדות ולהורות על כינוס דחוף של ישיבת מועצה
דותן ולחילופין השעייתו המידית וקיום בדיקה וחקירה מעמיקה באשר לאופן תיפקודו 

 והתנהלותו.
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