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חוק החלב
לאחר תקופה לא קלה של
מחלוקות מרובות ,בניסוחים
השונים של הצעת החוק ,חלה
תזוזה חיובית בשאלות יסודיות
בהצעת החוק .בסך הכול ,על דעת
יועצינו המשפטיים וחברינו
מהתאחדות חקלאי ישראל ,משרד
החקלאות הסכים להשגותינו השונות והגמיש עמדותיו.
יחד עם זאת ,נותרנו במחלוקת סביב שאלת ניסוח מחיר
המטרה ,כך שישקף נכונה את היותו של מנגנון זה,
כרשת ביטחון מוצקה של ענף החלב בארץ .בנוסף לכך,
דרישתנו כי נציגי הרפתנים יהיו חברים בוועדת המכסות.
כסיכום ביניים אפשר לומר ,כי בהחלט התקדמנו בבסיס
ההבנות ,אך הדרך ,לחוק חלב טוב וראוי ,עוד לפנינו.

ניוד המכסות
קיימת בעיה קשה של מספר הולך וגדל של יצרנים
שמבקשים לפרוש מן הענף .הסיבות הן רבות ומגוונות.
מיותר לציין ,כי שאלת הפרישה והניוד מתמקדת במשק
המשפחתי בלבד.
הרעיון שהוצע ,כאילו יתנהל מכרז בשוק חופשי של
מוכר מרצון וקונה מרצון ,ללא חיבור מסודר לתכליתו
הראויה של התכנון בענף החלב ,הינו רעיון מסוכן
המשמיט חלק גדול מן הטיעונים שלנו ,בדבר התכלית
הראויה של התכנון בענף החלב.
ההתאחדות חזרה והביעה עמדה זו ,בהזדמנויות רבות,
ואנו ממשיכים להתריע לבל יתבצע צעד לכוון זה .אנו
נראה בכך הפרת הסכמה בוטה איתנו ונשקול את צעדינו
בהתאם .בעניין זה חשוב לציין ,כי ישנן דרכים רבות
ומגוונות למאבק כנגד החלטה רעה ,אבל אני חשבתי
לעצמי שאם מדאיגה אותנו הדרך ,שבה מוכרים מכסות
במכרז חופשי ואנו הרפתנים רואים סכנה לקיומו של
הענף ,אז פשוט שלא נקנה.
יש בכך משום מרד צרכנים ותשאלו את החרדים ,זה
מאוד אפקטיבי .תחשבו על זה .מי שיש לו אחריות כלפי
הענף לטווח הארוך ,ואלו הם היצרנים הממשיכים ,לא
ישתפו פעולה ובכך נכתיב אנו את המדיניות הרצויה -

שנדע לחזות טוב יותר ולהציע מנגנון ראוי וטוב ,שייתן
מענה מאוזן והוגן לרפתנים.
סוכם ,כי ראשית לכל ,הנהלת ההתאחדות תקיים דיון
ותציע הצעה מסודרת שתהווה את הצעת ההתאחדות
ל ,2009 -אל מסגרת הדיונים לוועדת תכנון החלב
במועצת החלב.
אני מעריך שבמהלך יולי תגובש הצעה ראשונית שתשפוך
אור בשאלה ,לאן הולך הענף ב.2009 -
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כנס ירושלים
קיימנו עם שותפינו במשרד ,ישיבת סיכום והפקת
לקחים מן הכנס האחרון .ניתן היום לומר בוודאות ,כי
בכנס  2008נשבר שיא המשתתפים והוא התקרב לכדי
 2,000משתתפים.
בצד היותו של הכנס אירוע חברתי וססגוני ,הושם דגש
משמעותי על הצד המקצועי מחקרי ,עשיר בתכניו ועל
כך ,התקבלו משובים חיוביים לא מעטים.
כמובן ,כמו בכל אירוע התגלו מספר תקלות טכניות,
שאותן נלמד ונתקן להבא.
באשר ל ,2009 -מפאת תערוכת אגריטך אשר תתקיים
במאי ,גם היא ,אנו שוקלים להקדים את הכנס למרץ ואף
בוחנים אופציות נוספות ,מלבד האופציה הירושלמית.
יעקב בכר ־ מזכיר ההתאחדות

ככה פשוט.

תכנון 2009
שאלה זו מעסיקה רבים ואנו בהתאחדות ,בשיתוף
מועצת החלב ,עוסקים במרץ באיסוף הנתונים ,על מנת

משק הבקר והחלב
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