פינת העורך

שנה חדשה  -תקוות ישנות

ב

ימים אלה נפרדנו משנה אזרחית שכבר עברה
ומתחילה שנה חדשה  -שנת  ,2014עם הרבה תקוות,
כפי שחקלאים יודעים להתפלל ולקוות.
השנה שסיימנו הייתה רבת תהפוכות ברמות השונות:
• מתווה לוקר יצא לדרך ועד סוף השנה יצאו מהענף
 113חברים יקרים שלנו .הרבה כאב וצער על היציאה
ועל הקטנת מספר היצרנים בענף ,שגם מביא להחלשת
העוצמה הציבורית והערכית ,כי רבים מהם סגרו את
הרפת דווקא ביישובי הפריפריה ולעתים ,פרשו דווקא
הטובים שבינינו.
• הושלמו שני סבבים של חלוקת מכסות לקטנים במסגרת
המתווה ,זה נותן תקווה שבעוד שנים אחדות הם יעכלו
את הגידול ,יתייעלו יותר ואולי גם הבנים יישארו יותר
בענף.
• נגמר כל התקציב שמיועד לתמיכה בפורשים במסלול א'
וכעת מתניעים ,פעם נוספת ,את מסלול ב' עם סבסוד
בחלב .מחפשים עוד תקציב לאלה שיפרשו בשלוש
השנים הקרובות.
• השנה התחלנו את השחיקה במחיר החלב ו 1.7-אג'
ראשונות כבר ירדו במחצית השנה וזה יתעצם בשנים
הקרובות .עדיין לא מרגישים בעוצמה את הקטנת
ההכנסות.
• מבחינה כלכלית הצלחנו להרוויח שנה מיוחדת ביחסי
הסחר  -הרווחנו חוב של מחיר המטרה מסוף 2012
ואנחנו בעודף ברבעון האחרון השנה ,שיגרור אחריו
הורדה גדולה יותר ברבעון הראשון .2014
• ממשלה חדשה נבחרה וגם למשרד החקלאות הגיעו שר
ומנכ"ל ,שהחקלאות היא נושא חדש בעבורם  -נאחל

להם הצלחה כי הם רוצים מאוד להצליח.
• החלפנו מזכיר התאחדות ואביתר דותן מקיבוץ שמרת,
נבחר למזכיר החדש שמתמודד עם קשיים די מוכרים -
נחזיק לו אצבעות שיעזרו לקדם את הענף.
• שייקה דרורי ,מנכ"ל מועצת החלב ,הודיע על סיום
תפקידו אחרי  10שנות כהונה ונבחרה ועדת איתור
שתביא הצעות ראויות למחליף (גם אני מגיש את
מועמדותי לשליחות החשובה) .עוד נגיע לשלב התודות
שמגיעות לו.
• נפרדנו ,בצער רב ,מחברים שליוו אותנו בענף שנים
רבות מאוד והם חלק מההיסטוריה המפוארת של הענף.
התקוות לשנה שנכנסה מוכרות וידועות ועיקרן שייתנו לנו
לעבוד בשקט .שיפסיקו להציק לנו בחזית רחבה  -משרד
האוצר ,הגנת הסביבה ,העיתונות ואחרים.
כי באמת ,אנחנו בין היצרנים הטובים בעולם בכל
התחומים ,כולל ההשתלבות בסביבה .הם באים אלינו
ללמוד כיצד אנחנו עובדים ומדוע אנחנו מצליחים.
לא אנחנו אחראים למחירי החלב לצרכנים והרפתנים הם
היחידים שמפוקחים בכל עניין .השחיקה של מחיר החלב
שלנו לא תיתן לאף צרכן מאומה ,אבל כן תשחק את
ההישרדות שלנו ,ביישובים שרובם על גבולות המדינה.
ואחרי הכול
שתהיה לכולנו שנה נהדרת!
יוסי מלול

עורך אחראי :יוסי מלול טל052-2412589 .
דואר אלקטרוניhmb-malul@icba.org.il :
• התאחדות מגדלי בקר בישראל :פארק התעשייה קיסריה 3088900
ת"ד  3015טל 04-6279700 .פקס ,04-6273501 .אתרwww.icba.org.il :
• הפקה ומודעות :ש.נ.אר מדיה ומידע בע"מ טל 03-6959352 .פקס03-6956116 .
		 דואר אלקטרוני • snercom@inter.net.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
• המאמרים ומודעות הפרסומת הם על דעת הכותבים בלבד ואינם משקפים
את דעת המערכת
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