קברניטי הענף בראיונות בלעדיים

משק הבקר והחלב 378

אביתר דותן

"תוספת מכסה ל2016-
הינה צו השעה"
אביתר דותן ,הוא איש אופטימי וזאת
למרות התקופה המורכבת העוברת
על החקלאות בכלל ועל הענף בפרט
• מנכ"ל ההתאחדות מבקש לשמור
על פרופורציות ולבחון את הענף
מול מצב הענפים האחרים בחקלאות
ובכלכלה הישראלית • בראיון מיוחד
מדבר דותן על האתגרים ,המציאות
הכלכלית מתווה לוקר ועוד ובוחן
בראיה מפוקחת את העתיד "חייבים
להגיע להסכמות תוך דיאלוג ובכך
קיים סיכוי סביר לשמר את הענף
לשנים הבאות" •

ראובן זלץ

מנכ"ל ההתאחדות הוא איש עסוק המשתדל בכל כוחו לפעול
במציאות שכלל איננה פשוטה .מול משרד החקלאות שיש
לשר לעיתים אג'נדה שונה ,מול פקידי האוצר הרואים בחלקם
את הענף כנטל ומול הביקורת הצרכנית בנושא יוקר המחיה.
ענף הרפת מצוי בתקופה של חוסר וודאות לגבי עתידו
ובמציאות זו ,פועל דותן ואומר לנו "מצב הענף שלנו הוא
טוב ביחס לענפים אחרים בחקלאות .חלקם קורסים וחלקם
מחפשים עתיד ,ענף החלב שומר על יציבות בגלל התכנון
ובגלל מחיר המטרה .צמיחת הענף מעסיקה אותי ביצירת
הזדמנויות נוספות כגון תוספת מכסה ל 2016היא אינה צו
השעה ,והיום ניתן לומר התאחדות הצליחה לשכנע את
השותפים במועצת החלב בצורך זה".

שפכים ?

"נושא השפכים ואיכות סביבה נמצא בראש סדר היום
המקצועי שלנו ואנחנו נמצאים כבר למעלה משנתיים במו״מ
ישיר ורציף עם המשרד לאיכות הסביבה והגופים הנוספים.
בכל מקרה התקנות של שפכים תעשייתיים מוחרגות בשלב
זה .אנחנו יוצאים לחמישה פיילוטים במגזר המשפחתי
והשיתופי בנושא זה .אך חשוב לי לציין כי נושא השפכים

חוזקו של ענף הרפת בראש סולם העדיפויות .דותן
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נכנסה לתפקיד מנהלת ספר עדר ד״ר ענת ווינר העוברת
חפיפה ובתחילת  2016ייקלט מנהל מערכות מידע .כמו כן,
שירלי לגזיאל נבחרה כמנהלת מחלקתי מבקרי החלב במקום
יאיר זלינגר היוצא לגמלאות .כמו כן יש לציין את כניסת ד״ר
יניב לבון למחלקת נועה .הדיונים של הצוות הענפי מתקדמים
וכבר במהלך  2016יהיה שימוש במשאבים משותפים .בימים
אלה מסכמת הנהלת ההתאחדות את הקדנציה שלה וייערכו
בחירות למועצת ההתאחדות ולוועדת ביקורת וב 1-לדצמבר
תיבחר ההנהלה החדשה".

האסורים נדחה לשנים קדימה .כך שיש לנו זמן להגיע
לפתרונות טובים".

אתה בוודאי מודע ושמעת את הטענות כנגד
מתווה לוקר?

״בלי שום קשר להסכם זה או אחר ,הרפת חייבת להיות יעילה
ביותר בכדי שתהיה לה זכות קיום .הסכם לוקר טמן בחובו
התייעלות כלל ענפית ובסופו של תהליך ,שמחיר המוצר
לצרכן יירד  .אנחנו עמדנו ביעדים שלנו ואילו לצערי ,משרד
האוצר נכשל .השאלה היא האם צריך לפוצץ את הסכם לוקר
או לא ,כמובן שנכון להיום .אפתיע ואומר ,משרד האוצר
מאוד ישמח לנהל מו״מ ולהיכנס לדיון על הסכם לוקר מחודש.
אך האם זה נכון לנו? אני חושב שלא ולשמחתי רוב הענף
חושב כך ,פיצוץ הסכם לוקר כיום יביא באופן מיידי לביטול
התכנון ומחיר המטרה ולכן חשוב להבין את בעיות האמת של
מתווה לוקר ולנסות לפתור אותם תוך הסכמה ובדיאלוג בתוך
וועדת המעקב ולהערכתי יש סיכויים סבירים להשיג הישגים
ולשמור על הענף שלנו בשלמותו".

בעבר היו יחסים עכורים בין המגזר המשפחתי
להתאחדות ,מה המצב כיום?

"מערכת היחסים של ההתאחדות עם המגזר המשפחתי עברה
מהפכה בשנתיים האחרונות .דרישות המשק המשפחתי
לשינוי תקנון ההתאחדות והעמדת איש מטעמם לרכז את
התארגנות הרפת המושבית ,התקבלו במלואן ושיתוף הפעולה
עם זיו מטלון רכז ההתארגנות הוא מצוין ונציגות המגזר
המשפחתי נמצאת בכל פורום ובכל מוסד״.

מילה על טענות הרפתות המושביות?

״דו״ח הרווחיות שפורסם באתר שלנו מצביע על שחיקה
במחיר המטרה בשנים האחרונות .בעיקר במשק המשפחתי
הקטן מ 700-אלף ליטר .וועדת המעקב בדיוניה ,מבקשת את
הדוחות הכספיים של אותן רפתות בכדי לאמת את ממצאי
הדו״ח .אם אכן יתברר שזה המצב ,וועדת המעקב תקבל
החלטות ממוקדות לגבי הרפתות המשפחתיות הקטנות".

"...נושא השפכים ואיכות סביבה
נמצא בראש סדר היום המקצועי
שלנו ואנחנו נמצאים כבר למעלה
משנתיים במו״מ ישיר ורציף עם
המשרד לאיכות הסביבה והגופים
הנוספים .בכל מקרה התקנות
של שפכים תעשייתיים מוחרגות
בשלב זה"..

אתה רואה עתיד לרפתות הקטנות?

"כל רפתן חייב לעשות את החשבון שלו ,דור המשך,
השקעות ,עתודות קרקע ,הון עצמי ויכולת גיוס כספים ובעיקר
היכולת ליישר קווים עם ההתפתחות המקצועית של הענף .יש
לזכור שוב כי מצב ענף הרפת בארץ הוא מאפשר ,נקודה"

קרן סומטיים  2016לאן?

"הגענו להסכמות חדשות עם המחלבות ומועצת החלב נביא
לאישור המוסדות החדשים של התאחדות במהלך דצמבר,
השינוי העיקרי הוא פרס מחלבתי קבוע של  0.75אחוז ,משקף
 1.5אגורה במחיר המטרה ,וביטול הפרשה של אחוז בודד
מהקנס לטובת ליווי רפתות החל מ 1.1.2016.פרויקט ליווי
הרפתות של המחלבות והתאחדות ימשיך במהלך .2016
התאחדות בעצמה תחפש מקורות חדשים לליווי רפתות החל
משנת ."2017

בעיה קשה היא דור ההמשך?

"אני שמח לומר כי גם בנושא דור ההמשך עשינו מהפכה
בשנתיים האחרונות ,הקמת פורום מיוחד לנושא זה ,גידול
משמעותי של דור ההמשך ברפת המשפחתית ובימים אלה
אנחנו מתכננים מהלכים משותפים עם התנועה הקיבוצים.
כמו כן זו השנה השנייה לפרויקט בתי הספר החקלאים ואנחנו
מאוד שמחים על כך ,הפרויקט מסתמן כהצלחה גדולה כ120
תלמידים סיימו את השנה הראשונה".

רפתנים רבים שואלים את עצמם מדוע אין
קמפיין ארצי שיעודד צריכת חלב?

"כנס מדעי הבקר "2015

על כנס הבקר אומר דותן "הכנס הינו הצלחה מתמשכת,
חיבור של תוכן מקצועי עם מפגש ענפי ותרבותי המובל
שניים רבות ע"י הנהלה מקצועית מסורה ורצינית ועניינית,
השנה התרגשות גדולה מאוד אנו מארחים משלחת
מהתאחדות הסינית  DASוביום השני תחתם הצהרת כוונות
הדדית על הקמת מערכת מרכזית הנותנת שירותים לרפתן
הסיני "ומי יתן" וכתוצאה מכך ענף החלב הישראלי יהיה
חלק מרכזי בפעילות זו .הופעתו של הבדרן קטרוזה אמור
להחזיר את כולנו למציאות ,או יותר נכון לשכוח את דאגות
היום יום ובכלל ,ובעיקר "היחד" הוא משמעותי לחוזקו
העתידי של הענף".

״ההתאחדות היא מקום של שירות ,אחריות מיתוג החלב
היא על המחלבות .לצערי קיימת ירידה מהותית בתקציבים
הללו .הפרסום הפך ממוקד מוצר ולכן התקציב הקטן של
מועצת החלב לא רלוונטי במסגרת קמפיין ארצי .בעבר ישבנו,
ניסינו ,ראינו מצגות ,לא השתכנענו שזה אפקטיבי .לדעתי
הקמפיין הדרוש לענף הוא ההסברה הציבורית על חשיבות
הפריפריה ויישובי צמודי הגבול המייצרים חלב וחשיבותם
הרבה בביטחון המזון .אנחנו חייבים להמשיך ולהסביר את
החשיבות לציבור ,כי ייצור החלב הוא חשוב לא רק לכלכלת
המדינה אלא לביטחונה".

מילה על ההתאחדות ,מה חדש?

"ההתאחדות ממשיכה בתהליך הצמיחה וההתחדשות .השנה
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