דברים
בשם
אומרם
מגדלים יקרים
לא הגענו להסכם והסיבה העיקרית
היא חוסר הסכמה פנימית ,בתרחיש
זה סימנו את תחילת שנת 2019
כתחילה של תקופה מורכבת לענף.
לצערי תקופה זו החלה לפני כחודש
והענף עומד בפני צומת דרכים מרכזית
כבר בימים אלו.
המחלבות רואות באי עדכון המחירים
המפוקחים ע"י הועדה לפיקוח מחירים
(אותה ועדה בה יעבור מנגנון מחיר
המטרה בספטמבר  ]2019מהלך החייב
להיות חופף לאי עליית מחיר המטרה
ברבעון הבא ופה החל בשלב ראשון
קרב תקשורתי ובימים אלו החל השלב
השני והינו מאבק משפטי.

עידן חדש

חוק החלב מדבר בעד עצמו וכמו בעבר
בו ניסו לפגוע במנגנון החוק ללא הצלחה
גם במקרה הקרוב מנגנון העלייה במחיר
מוגן משפטית אבל לניצחון מהסוג הזה
יש שם ,ניצחון פירוס.
השותפות האסטרטגית עם המחלבות
במשך שנים רבות היתה בסיס קיימות
הענף תרתי משמע ,דבר זה הסתיים
ושום דבר אינו מובן מאליו מעתה
והלאה ועל כל אחד להפנים זאת.
למרות המילים היפות של אנשים
ויועצים כאלו ואחרים הטוענים כי
"העברת ההחלטה לועדת הפיקוח
המחירים היא הזדמנות" ,הרי
שעמדתנו היא חד משמעית ,העברה
כזו תביא לסיום מנגנון מחיר המטרה
אותו אנו מכירים ולא יהיו בו רק
תיקוני קצה כדברי אחד "היועצים",
אלא אנחנו צריכים להיות מוכנים
לשינויים ברווחיות ,תמחור התשומות,
מרכיב החזר השקעות והקשר בין
בשר/חלב ועוד ,שינויים שלא יהיו
לטובתנו .ברור מעל לכול ספק כי שום
שר לא יחתום על עליה משמעותית
במחיר המטרה ,די לאשליות! הענף
חייב לשאוף להסכם ובהקדם האפשרי

ולפני תחילת הדיונים באפריל 2019
בנושא העברת המנגנון לוועדה
לפיקוח המחירים.

סיום הסכם לוקר

תזכורת ,בסוף שנת  2019הסכם לוקר
מסתיים ונושא היבוא בעיקרו פתוח
לגחמות משרד האוצר וכל שנקדים
לקבע את הוודאות כך נמנע מהחלטות
בלי שליטה ומעורבות שלנו.
לצערי החקלאות הישראלית לא נמצאת
בסדר העדיפות הלאומי ,היום המרכיב
העיקרי בסדר זה הוא אלקטוראליות,
כדי להחזיר את החקלאות למקום הנכון
צריך פעולות רבות והדבר באחריות
התאחדות חקלאי ישראל .אנו צריכים
להיות עסוקים במה נכון לענף שלנו,
תהליך הסכמות אותו עברנו בשנה
האחרונה לא צלח והשאלה לאן
הולכים? כי הזמן אוזל.
אני קורא את דברים ופרשנויות ברשתות
חברתיות של כולם וזאת בעיקר בכדי
למצוא את הכיוונים הנכונים אליהם
אנחנו צריכים ללכת ולהוביל את הענף.
גם קריאתנו לקבלת רעיונות חדשים
לא הביאה בשורות והתקבל רעיון אחד
בלבד! בעיקר נשמעים קריאות מבודדים
בנושא המגזרי(מושבים ,קיבוצים)
או בהקשר של תפקודו של מזכ"ל
התאחדות .שום אמירה על מה כן צריך
לעשות ולא רק בכותרות!!
בדיקת ההיתכנות של הקמת תאגיד
מגדלים הייתה מתרחשת בכל מקרה
(הסכם או בלי הסכם) זהו מהלך
מתבקש ומוסדות התאחדות תקצבו
אותו והמהלך בעיצומו ובחודשים
הקרובים יובא לאסיפה כללית שלא מן
המניין.

אביתר דותן

מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

להתקדם להסכם

מצד שני צריך להתקדם להסכם וצריך
להשיג הסכמות ענפיות כדי להשיג
אותו בהקדם!
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השיח הענפי הקיים חייב להיות
מכוון כולו למקום זה ואנו במוסדות
התאחדות נפעל בהתאם לכך.
האתגר המקצועי הגדול ביותר למצוא
פתרון לשונות הגדולה בין המשקים
ובכל המגזרים ולמצוא את האיזון עם
הממשלה בעניין זה .והשאלה הנשאלת
היא ,האם יש הסכם "עליו עוד לא
עלינו" המספק הסכמות מלאות של
מאה אחוז מהמגדלים?? הזמן הקרוב
ייתן תשובה על כך!
האם רשימת הדרישות שלנו תתקבלנה
במלואן ע"י הממשלה ואיזה מהלך
פוליטי חסר תקדים יביא את בשורה
זו? את התשובות נדע בחודשים
הקרובים .חג החלב שבועות מסמל
עבורנו נקודת זמן שנתית בה אנו
מקבלים את הקרדיט על עבודתנו
במשך השנה כולה .רק הסכמות
משותפות והיכולת להניע פעולות
טקטיות ואסטרטגיות ויזמיות יביאו
תוצאה! ראש הממשלה הראשון של
מדינת ישראל דוד בן גוריון אמר על כך
"הכול טוב ויפה אבל בלי לתת גיבוי
למנהיגות הכול יתרסק ,כי אי הסכמות
גם בין בעל ואישה מביאות לגירושין,
אין למדינה שלנו את "הלוקסוס" לפרק
את עצמה ולכן חייבים להתפשר בנינו
עם כל הקושי ,בלי היכולת הזו גם
בתוך דמוקרטיה זמננו קצוב"

יש במה להתגאות

סקר של מינה צמח במסגרת ערוץ
הכנסת הוכיח את אהבת העם
לחקלאות ובצורה גורפת והשאלה
הנשאלת היא ,איך ממנפים זאת מול
הפופוליזם והדיבורים חסרי התוכן
הרציני על יוקר המחייה ,דיבורים
החוצים את כל הקשת הפוליטיקה
הישראלית.
ותרשו לי לסיים בנימה אופטימית,
השנה שברנו את שיא תפוקת החלב,
הענף ממשיך לצמוח .עם ישראל
מצביע ברגליים וממשיך לקנות מוצרי
חלב כחול לבן ,למרות התחרות והיבוא
ובסך הכל יש לנו במה להתגאות.
בשנה הקרובה עומדות לפנינו מטרות
רבות ואתגרים לא פשוטים .אני בטוח
כי ביחד ,בשיתוף פעולה ובהבנת
הצרכים של כולם ,נמשיך להוביל את
הענף לעוד שנים טובות קדימה.

חג שבועות שמח לכולנו
ותמיד שלכם ובשבילכם

אביתר דותן
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