דברים
בשם
אומרם
מאבק החקלאים הנוכחי הינו תוצאה רבת
שנים ורבת כשלים להחזיר את החקלאות
לסדר העדיפות הלאומי ושמירתה כערך
עליון של הציונות והתיישבות בארץ .אגף
התקציבים באוצר עומד איתן בעמדתו
המסורתית לשינוי מבנה ענף החלב בפרט
והחקלאות בכלל.
האם אנחנו נמתין כל שנה לחוק
הסדרים והתקציב המיועד כעניים
בפתח נבקש רחמים דרך פתיחת דלתות
ועשיית טובה לנו?
האם לא מגיע לנו לבסס את מעמדנו
הערכי כחלק מארץ זו ואזכור חלקנו
בבניית המדינה לא כדרישה להתייחסות
אחרת אלא בזכות העשייה שלנו.

ביטחון המזון הישראלי

יצירת ביטחון המזון הישראלי הינו כלי
בסיסי של קיום המדינה ,אמצעי ליצירת
מקומות עבודה והחזקת הקרקע .כן
חברים המאבק על הקרקע רחוק מסיום
ואל לנו להשלות את עצמנו.
הפגנות ועשיית רעש ציבורי מכל סוג
מבורכים ,אבל אל לנו להתבלבל לבישת
חולצה של מאבק לא מביאה לשינוי סדרי
עדיפויות והתייחסות ,מאבק צריך חזון
ומטרת על ובעיקר דרך ראויה ושותפים
לדרך וסבלנות .החזון נכתב בראשית
המאמר ,מטרת העל היא הסדרת
החקלאות לשנים רבות והקניית יציבות
כלכלית והמשכיות.
הכלים להגיע למטרה הינם דיאלוג רצוף
ועם כבוד הדדי ,גם לחושבים אחרת
מאתנו ,ובהובלת המשרדים החשובים
[רוה"מ ושרי האוצר וחקלאות].

הסכם כולל

הסכם כולל של כל ענפי החקלאות לפחות
לעשרים שנה וחובה להתחיל דיאלוג
באופן מידי ולהגיע לחתימה תוך מספר
חודשים .הועדה הבין משרדית המוקמת
בימים אלו כוללת נושאים להסדרה
וחסרה את הכותרת "מעמדה של
החקלאות והתיישבות בעידן הנוכחי" מול
המדינה ואסור לנו לטעות בעניין זה ולכן
חשיבות חקיקת חוק ותקנות כנגזרת של
הסכם היא חשובה ביותר וחייבת להיות
התניה במשא המתן.

הפגנות ואמצעי לחץ שונים ומגוונים
ע"פ קצב התקדמות והדדיות של הדיאלוג
וחשוב לזכור ",כלי זה אינו מטרה הוא
רק אמצעי" .בניית קואליציה של ח"כ מכל
מפלגות הכנסת ומתן כבוד אמת ורוח
משותפת ,הלובי החקלאי הנוכחי משקיע
רבות בנושאי הליבה של החקלאות ומכאן
תודתנו ,אבל זה לא מספיק צריך הרחבה
מידית שלו וצירוף של אנשים נוספים.
החקלאות והתיישבות לא שייכת לצד
אחד של המפה הפוליטית היא שייכת
למדינה ולא מספיקה אמירה בנושא זה
צריך שיתוף פעולה אמיתי ואמון הדדי,
פוליטיקה אינה מילת גנאי היא כלי
העבודה החזק ביותר ליצירת מהלכים
לאומיים ועלינו לדעת לפעול בדרך עם
מחויבות והשלמה של עניין זה.

אביתר דותן

מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

החקלאות היא ערך

החקלאות הינה ערך בארץ זו וכל נושא
הקשור בה יכול לחבר רבים וטובים לטובת
העניין .הפיכת כל דבר לפוליטיקה נקראת
פוליטיזציה ולצערי המגזר החקלאי לוקה
בעניין זה בכל נושא ואנו מרחיקים שותפי
אמת .הגיע הזמן ללכת קדימה ולחשוב
אחרת .התייחסתי רבות בשנים האחרונות
בעניין קידום חוק בטחון המזון וחשיבתו
לביסוס החקלאי והכנסתו לסדר היום
הציבורי שם כוחנו האמיתי וכלי הסברה
הטוב ביותר לעמדתנו ,פוליטיזציה מעכבת
את העניין בשנה הקרובה אפעל בכל כוחי
להניע את הנושא .הסדרת נושאי הליבה
כגון מים,קרקע ,עובדים זרים ,ועוד תבטיח
את החקלאות לשנים הבאות? לפי דעתי
והערכתי לא! היא תשפר את התוצאות
העסקיות שלנו ותיצור נוחות זמנית בלבד.
רק חוק החקלאות ובתוכו תקנות בטחון
המזון או כחוק נוסף יקבעו את מעמדנו.
רק בניית מכנה משותף רחב בזירה
הפוליטית יגבו מהלך משמעותי ומכריע.
שינוי מבנה ענף החלב הוא מטרת העל
של משרד האוצר כענף המתוכנן האחרון,
מדיאלוג קבוע עם אנשיו המרכזיים ניתן
לומר ,מימוש הסכם לוקר והתייעלותנו
היוצאת דופן בכל מדד כולל מול ארצות
העולם מעמידה אותנו כענף רציני
המתייחס לעתידו והבנה של יצירת
התחדשות ככלי עבודה ענפי הביאה את
משרד האוצר לחשיבה מחודשת ובעיקר
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להבנה לא ניתן לבצע שום דבר "בזבנג
וגמרנו" .עלינו מוטלת האחריות לחשוב
ולתכנן ובסופו של יום להגיש תכנית.
ההתאחדות החלה באמצעות חברת
דילוייט ליצר ניירות עבודה המציגות את
הענף על כל היבטיו בראיה היסטורית-
לאומית-כלכלית-דמוגרפית-גיאוגרפית
ובעיקרה חשיבות התכנון הלאומי ומכאן
נתחיל בדיון ענפי-פנימי.
ועדת קראוס של מועצת החלב תעניק
לחשיבה הענפית הכוללת תובענות
וליצירת דיאלוג בין כל הממשקים .
בפתח השנה העברית החדשה קיימת לנו
הזדמנות נוחה יחסית להתייחסות ענפית
ללא שום חרב מונפת ועלינו לנצל אותה
עד תום.

לשנה הבאה

מאחל לכולנו להתעסק בשנה הקרובה
בחיזוק ועיבוי אמצעים לרפת הבודדת
ועם שותפויות חדשות ,הגברת ההסדרות
מול אתגרי איכות סביבה ומול התשומה
העיקרית מזון/הזנה כולל מו"פ מוגבר
בנושא .בניית והכנסת דור המשך ,יש
לציין שיש התפתחות דרמטית בנושא
חשוב זה ויש עליה מספרית בדור המשך

המצטרף ,ביחס לשנים אחרות ,ועלינו
להתמיד ולחזק את מהלך זה.
מאחל להתאחדות להמשיך ולשפר
את השירות לחברים ,ובעיקר להמשך
התאמתה למציאות הקיימת ולקראת
העתיד וחיזוק כוח האדם המקצועי
בתוכה .מאחל ל"שיאון" המשך תנופה
הבא לידי ביטוי בחודשים האחרונים
בנושאים רבים ול"חקלאית" על קיום
שיתוף פעולה אמיתי והדדי בעתיד
ויצירת שיתופי פעולה רוחביים לשיפור
המערכת הכוללת ולצמיחה והתחדשות
ארגונית של כולנו בסופו של יום אנחנו
גורם אחד! מאחל שנה של ביקושים
מחודשים למחלבות השונות ומודה מכאן
על שיתוף פעולה מצוין עם כל הגורמים
להם יש ממשק ישיר עמנו .מאחל למרכזי
המזון למצוא את האיזון המתבקש
מהיותם גורם עסקי ונותני השירותים
הגדולים של הרפת הישראלית ,מציין
לטובה את שיתוף הפעולה המלא הקיים
בין פורום מרכזי המזון והעומד בראשו
לבין התאחדות.

שנה טובה
לשרותכם ,אביתר

מבצע מיוחד לשכירות
טרקטור  M5085סגור 4X4
בתנאים מיוחדים:

מקדמה  ₪ 35,000והיתרה
ב 40-תשלומים של  ₪ 3,500בלבד
תשלום  ₪ 25,000בתום התקופה לרכישת הכלי או החזרת הכלי.
המחיר כולל ביטוח מקיף וערכת טיפולים לכל תקופת השכירות.
כל המחירים ללא מע"מ

התמונה להמחשה בלבד

מוסך מרכבה – קבוץ שניר | מוסך נצח – בית שאן | מוסך רץ -גבעת עוז | מוסך נצח – עין החורש | יורם רז – כפר ויתקין אחים שאובי – שדרות | מוסך נגבה – קבוץ נגבה |
מוסך עלומים – קבוץ עלומים | שרות שדה לחקלאי – כפר עזה | איציק ועקנין  -קבוץ גבים | שרות שמוליק – קריית מלאכי
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