דברים
בשם
אומרם
רפורמה בחקלאות
הודעות משרדי החקלאות והאוצר
מילים גדולות ,כותרות גדולות ,ובעיקר
נזק עצום לענף!
בשעת כתיבת מילים אלו אנחנו בסיום
משבר חלוקת המכסות לשנת  2016והגעה
להסכמות המסדירות את יצור החלב
קיים .יש לנו קושי עצום להכיל את נושא
המכסות החדשות וחוסר המידתיות.
מועצת החלב אישרה את תקנות החלוקה
והדבר יובא בהקדם לאישור ועדת
הכלכלה .טובת הציבור בעבודת הועדה
בנושא המכסות החדשות יהיה מרכזי
וצפויים לא מעט חילוקי דעות בין משרדי
ההמשלה עצמם.
חודש מרץ כבר פה ועדין לא בוצעה
החלוקה בפועל! ולכן ההסתכלות על
הודעת משרדי החקלאות והאוצר לא
מפתיעה לא בתוכנם! ולא בזבנג וגמרנו
הנודף מהן! עיכוב חלוקת המכסות הינו
דבר מתוכנן וכל מטרתו היא להראות על
בעיות הענף המתוכנן והבעייתיות בו.
משרד האוצר ובעיקר משרד החקלאות
מתנהגים ומתנהלים כלפינו בזלזול ובחוסר
כבוד מוחלט לערכינו ומחיבתנו בכלל
ולפרנסתנו בפרט.
אבל אוסיף ואכתוב "אל לנו לצפות יותר
להבנה והערכה מולנו עידן זה הסתיים "
ועל כל אחד מאתנו לקחת זאת בחשבון.
עלינו לפעול בכוחותינו כולל התחברויות
חדשות ותפיסות עולם חדשות ולבנות
מנגנוני הגנה וייצוב פוליטיים וכלכלים.

הגיע הרגע !
הסכם לוקר יסתיים ב 31.12.2019-ועלינו
לשמור על הסכם זה בכל משמר .למדינה
זכות לגיטימית לפנות ולהעמיד בקשות
מסוג זה או אחר בתקופת ההסכם אבל רק
בהסכמה ניתן לשנות דברים.

והסכמה דורשת פחות כותרות ויותר
טיפול בפרטים .מדברים על תמיכה ישירה,
הכול כותרת פופוליסטית זולה ביותר,
לשאלות הספציפיות בנושאי המכסות
ובנושאי מכסות היבוא והסדרת הטיפול
בענף אין למשרדי הממשלה אפילו תשובה
אחת בודדת!
ואיני מתייחס בכלל להעמדת מקור כספי
של מיליארדים כדי לעמוד במחויבות
השונות .כולל מחיבות שלטונית ארוכת
שנים ,רק כותרת!! השוואות עם אירופה
נתפסות היטב בתקשורת אבל המציאות
שונה לחלוטין ,הרפת האירופאית קרסה
השנה ובדרך למחסור חלב בשנים הבאות.
לא הראו אפילו רעיון אחד ,שקף או מצגת
אחת לרפואה המראה שיטה של יצור חלב
ארצי המפרנס בכבוד את יצרניו ומוכיח
דרך אחרת לניהול הענף חוץ מתכנון
ומנגנון מחיר המטרה המוכיח זאת בכל
היבטים .רק מלל של כותרות "לבטל את
התכנון ומכסות היבוא ומועצת החלב"
ושום פרט נוסף.

אביתר דותן

מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

התמודדות היא מורכבת וחוק הסדרים
לקראת תקציב  2018-2017הינו אתגר
דרמטי ונערך אליו באחריות וברצינות
ובצורה מאוחדת ובכל המישורים,
מקצועית ,כלכלית ,פוליטית ,תקשורתית.
ההסתכלות הענפית היא ממוקדת ולא
נתעלם ממאבק החקלאים מהענפים
השונים ונצטרף לחזק אותם.
מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר
הינם חוד החנית של הענף ויובילו את
כל תכניות העבודה מול כל האתגרים
שיתופי פעולה עם התאחדות חקלאי
ישראל והארגונים הכלכליים והתנועות
הם בסיס כוחנו.
אביתר דותן
מנכ"ל
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