ענף בכותרות
מסעות אביתר ברחבי הארץ

ההסכם שעל הפרק ,בעיית הכלבת,
המחלות האחרות בדרום והקמת התאגיד
מאת ראובן זלץ

מנכ"ל ההתאחדות ,אביתר דותן ,חורש את הארץ בשבועות האחרונים שבמהלכם נפגש עם רפתנים
מהדרום הרחוק ועד בגולן הצפוני .אביתר מסביר ונותן תמונת מצב לקראת ההסכם המדובר עם
הממשלה ,מדבר כעל העתיד ובעיקר שומע את הרפתנים ,חששותיהם ,תקוותיהם ועונה בסבלנות על
שאלות וגם לא נבהל מביקורת .כך או כך ,אביתר וההתאחדות מתנהלים בשקיפות בנושא קריטי זה וימים
יגידו האם אכן יושג הסכם שיביא לשקט תעשייתי ,כלכלי ,לענף שלנו •
נכון לכתיבת השורות הללו ,עדיין לא נסתם הגולל על השגת
הסכם בין ההתאחדות לבין האוצר .יש לציין כי הושגו הבנות
על מרבית הנקודות שבמחלוקת ,כמו שמירה על מחיר מטרה
ומשטר מכסות ,תכנון וענף מוסדר .כעת כעיקר המאמץ הוא
בנושא המשק המשפחתי .אביתר שדב ומדגיש כי למרות
הכל ,עדיין אין הסכם חתום וכי ההסכם יאושר רק אם תהיה
הסכמה נרחבת של כל הצדדים כולל נציגי המשק המשפחתי,
שולחן החלב .יש לציין כי לדעת אביתר ,הגעה להסכם כעת
ולא ב 2019-הינו לטובת הענף והיצרנים .יש לזכור כי המו"מ
האינטנסיבי החל כבר לפני שנה ומי שמוביל את הנושא
מול האוצר ,הוא אביתר וצוות ההתאחדות שחברו למשרד
החקלאות בנושא זה ומתואמים ברמת ההסכמות .באחד
מהפגישות הרבות של אביתר עם רפתנים ,פגישה שנערכה
בכפר ויתקין ,אמר אביתר לכ 30-רפתנים אני עובר בארץ
להשמיע ולשמוע אתכם" והמשיך "אי אפשר לקרוא לזה הסכם
אלא יותר רפורמה ואם היא תתרחש זו תהיה בעצם רפורמת
פיתוח .ב 2019-אנחנו לא יודעים מי יהיה בממשלה אבל
אם נחכה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב יותר קשה.
משרד החקלאות לגמרי בעד התכנון ,גם השר וגם מנכ״ל
לגמרי הולכים איתנו ,יש גם קולות באוצר התומכים בנו"
אביתר הוסיף ואמר "אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים לתת
כעת צריכים לשמוע מה המדינה צריכה ויכולה לתת .אנו
מצפים מהמדינה הרבה כסף להשקעות ,צריך מנגנון תמיכה
ברפתות קטנות ,צריכים לדעת לאיפה הכסף שלנו הולך .רוצים
לראות שאם אנחנו מורידים אגורה שזה אכן יגיע לצרכן .לא
נחתום על הסכם מבלי שנדע לאן הכסף שלנו הולך ,אין ספק
שהתקופה הקרובה היא בהחלט דרמטית".

תמיכתכם .אנחנו כמובן שואפים להסכם ארוך ככול שניתן
ואחוזי ההשתתפות של המדינה בהשקעות בענף .מבחינת
המו"מ עדיין לא הגענו לקווים האדומים אבל הצד השני צריך
לספק את הסחורה ואם לא נגיע להסכם נמשיך עוד שנתיים
תחת הסכם לוקר ואז נצטרך להתארגן לקראת יוני 2019
לקראת הסכם חדש ונכון לעכשיו הכל תלוי במדינה ,ברצונה
ובהשקעותיה .אני בכלל לא בטוח שזה האינטרס שלנו לחכות
ל 2019-אך הדבר לא תלוי רק בנו" .יש עדיין שני תרחישי זמן,
להמשיך לנהל משא ומתן עד  2019והשני ,להמשיך באותו
מצב עד יוני  .2019אביתר "אם לא נגיע להסכם נצטרך להכין
תכנית דרך המוסדות שלנו ולראות איך אנחנו ממשיכים ביחד,
בכל מקרה ,הכוונה להגיע להסכם לפני  .2019זה לא סוד שאני
נגד ההפגנות וכל העניינים הללו ,שביתה תפגע רק בנו .בכל
מקרה נבנה את הכוח שלנו ונחל להזרים כסף לקרן מיוחדת
לעת צרה .אני חייב לציין כי באוצר מבינים שענף הרפת הוא
ענף מסודר וכך הוא חייב להישאר"  .גם אביתר יודע כי כעת
אחת מהבעיות שחייבים לפתור לקראת הסכם עתידי ,עתיד
הרפתות הקטנות ,עוד נושאים חשובים שעל הפרק ,תקנות,
עובדים זרים ,השקעות ,אביתר "אנחנו רוצים שעל כל שקל
שנקבל תהיה רגולציה" .אביתר שב והדגיש כי "רק אם תהיינה
הסכמות של כולנו נלך להסכם ,זה התנאי הבסיסי שלנו אחרת
לא יהיה הסכם" .אביתר אמר לרפתנים בכפר ויתקין כי הכוונה
היא להגיע להסכם עד  .2030נושא נוסף עליו אביתר מדבר
הוא הקמת תאגיד ,אביתר "הכוונה היא ללכת בכל הכוח
ולהקים תאגיד יצרני חלב ,בטח במקרה שלא יהיה הסכם,
במצב כזה נוכל לקבל גם את התכנון של הענף שזה הכרח
לדעתי" .אביתר גילה כי "יש לנו הזדמנות עסקית להיכנס
למחלבות הגולן כבעלי שליטה .חלק מהחוזקה שלנו זה שתהיה
לנו יותר ויותר שליטה בענף ,מהייצור דרך המחלבות והשיווק.
אנחנו נציג לענף את התוכניות שלנו לגבי התאגיד ואם נחליט
שכן ,נוכל לעשות מהלך שיקח אותנו למקום טוב יותר"▲ .

השאיפה להסכם ארוך טווח

אביתר המשיך ואמר לרפתנים "כעת האוצר צריך לבוא עם
הצעה משלהם בכדי שאני אחזור אליכם בכדי לבקש את
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