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מנכ"ל ההתאחדות אביתר דותן
״צריך לזכור כי משרד האוצר
ומשרד החקלאות בעד שמירת
התכנון והסכם מדבר בעד עצמו"
אין ספק כי זו תקופה מורכבת
ומאתגרת את כל הענף.
חילוקי הדעות באשר להסכם מול
הממשלה ,החשש מביטול התכנון
ואם כל זה יש לציין כי השנה
החולפת היתה שנה טובה ליצרנים.
אביתר דותן ,מנכ"ל התאחדות מגדלי
הבקר ,מתרוצץ ברחבי הארץ ומשמיע
את דעתו הברורה ,בעד הסכם ,בעד
שמירת התכנון ובעד דיאלוג עם
הממשלה .בראיון מיוחד לקראת
חגי תשרי ,מביא דותן את משנתו.
הוא כרגיל ,חד ,אינו מעגל פינות,
בהיר ואינו מתחמק משאלות קשות
ומתייחס לראשונה ,לקרע עם תנועת
המושבים .דותן מבהיר "אנחנו
ממשיכים בניסיונות להביא הסכם
טוב לענף" •

ראובן זלץ

איך עוברים עליך הימים הללו ,במציאות
מורכבת ולא פשוטה?

"הימים מאוד מורכבים ,יש הבדל עצום בין השיח הענפי על
הסכם כן או לא ובין הפעילות השוטפת של התאחדות ושלי.
למשל ,אני עסוק כבר חודשים ארוכים בענייני החרגת תקנות
השפכים ,ייצוג רפתנים בביתי משפט ,בעיות הברוצלה ,בג"צ
טרה ,בג"צ תנובה ,מכסות  18ומכסות  19והרשימה עוד
ארוכה .צריך לזכור כי מעבר להסכם ,יש ענף לנהל ואנחנו
עושים זאת יום יום ובצורה הטובה ביותר ,שומרים על יציבות
הענף ועל פרנסת העוסקים בו .וכשאתה נחשף לשיח ברשתות
החברתיות ,אז לפעמיים קשה לי מאוד להשלים עם הבדל בין
העשייה תכלס ,לבין הפוליטיקה הפופוליסטית הקיימת בענף,

נמשיך להיאבק למען עתיד הענף .אביתר דותן
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אין לי שום שם אחר לזה צר לי .הייתי מצפה לשיח משמעותי
יותר ,להציג את החיובי ולהביא אופציות של מה כן אפשר
להשיג ולא רק לא .חייב לומר כי מאסתי ב"שיח הלא".

היכן ,נכון לעכשיו ,סוף אוגוסט ,עומדים
הדברים בנושא ההסכם בין הרפתנים לממשלה?

"הוגשו ע"י צוות משא ומתן של תנועת המושבים ארבע
דרישות ,שלוש מהם התקבלו ,נושא המכס נשאר פתוח ,מאיר
צור לא הסכים להופיע לדיונים בנושא זה ומכתבו מספר ימים
לאחר מכן מדבר בעד עצמו( .המכתב בו מסרב צור להסכם
המוצע .ר.זלץ) ההתאחדות הינה הארגון היציג בחוק ואין לנו
שום זכות להפסיק משא ומתן עם המדינה בעיקר לנוכח הידיעה
על הצפוי לנו בשנה הקרובה ועל כן חובתנו לנסות להשיג הסכם
מוקדם ככל האפשר .לכן עד שלא יהיה הסכם חדש לא יופסק
שום משא ומתן ,פניתי כבר עשרות פעמים לכל העוסקים
והשותפים בענף שיציעו או יגישו כל רעיון וכל הצעה בנושא
ההסכם העתידי .הם ימצאו אותנו שותפים מלאים לבדוק
ולקדם גם רעיונות אחרים מהסכם אותו אנו הצענו".

האם צפית את ההתנגדות של הרפתות
המשפחתיות להסכם שהבאתם לאישורם
והביקורת נגדך?

"אסור לאף אחד לשכוח ,אני הוא זה שהוביל לשינוי תקנון
התאחדות אחרי עשרות שנים .במסגרת השינוי ולראשונה,
ניתן למשק המשפחתי זכות וטו על עניני הליבה של הענף
ואני לא מצטער על כך אפילו לא לשניה .החלטות גורליות
המשפיעות על כל משפחה צריכות להתקבל בהסכמה הרחבה
ביותר .לדעתי ,תנועת המושבים השתמשה בעניין בצורה

מרכז מזון גבעת יואב מספק מזון בחלוקה לאבוס
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הביקורת על השחיקה ברווחיות ,סגירת רפתות
קטנות ,מה אתה משיב לענות הללו?

לא נכונה בזכות זו ובמקום לעבוד בשיתוף פעולה איתנו
ולמצוא דרך משותפת ,הם בחרו ,ברגע מסוים לשבור את
הכלים .במקרה הטוב מדאגת אמת במקרה הרע בגלל סיבות
פוליטיות .אני לא חושב שיש פה משהו אישי נגדי ,הכול נשמר
במסגרות הענייניות והפוליטיות".

"אף פעם לא הייתי פופוליסט ואני לא אתחיל עכשיו ,אני תמיד
אמרתי את האמת לרפתנים .סגירת רפתות קטנות זה נרטיב
אותו הובילו מתנגדי הסכם ,אין אחרי זה שום דבר .תהליך
הניוד נסגר החודש בעודף ביקושים למכסות חסר תקדים
בעולם של אי ודאות מוחלט .אמרתי בכל מקום כי שנת המבחן
של ההסכם הינה  2023שם מדובר על היבוא והפחתה באגורות
משמעותית ושם צריך לבדוק את עצמנו ובמקרה הצורך להציע
אלטרנטיבה שלנו לענף החלב .ההסכם נתן לנו שנים ארוכות
להתכונן ולהקים תאגיד ענפי ליום סגריר ,בנוסף צריך להזכיר
לכולנו כי רפורמות שנראו כסוף הענף ,הפכו את הענף למאורגן
ומסודר ובעל הישגים מקצועיים רחבים ביותר .יש לענף שלנו
יכולת התאמה לכל מזג האוויר ,תרתי משמע ,כגון הצינון ועד
פתרונות כלכליים לכל זמן נתון".

האם אתה יכול להבין את החשש של
המושבניקים?

"ברור לחלוטין ,רק לא נתנו לנו אף להסביר את הסכם עד
תומו ולתת לכל רפתן מיפוי של עצמו בהסכם .בשמונת
החודשים הארוכים פעלנו ברמה פרטנית ויש רבים מרפתני
המגזר המשפחתי בעד הסכם ,אבל תנועת המושבים מובילה
את התנגדות והיא בעלת המעמד ואני מכבד זאת".

איך אתה מסכם את השנה שחלפה מבחינת
ההתאחדות ,ההישגים וההצלחות?

ללא הסכם ,ואין צורך להרחיב
בנושא ולא לתת רעיונות לאף
אחד ,מצבנו יהיה רע יותר
בסיטואציה זו באם חלילה לא
נגיע להסכם

"ההתאחדות ברמת השירות לרפתנים טיפסה מדרגה
נוספת בשנה האחרונה ואנו לפני פרויקט המערכת
המרכזית אותו יובילו אפרים עזרא ובועז חנוכי( .פרויקט
שדרוג נ.ע.ה) פרויקט שייקח את הענף למחוזות חדשים.
אנחנו כגוף מייצג פעלנו בכל הזירות בתבונה והשגנו
הצלחות רבות ולפנינו עד סוף שנה עוד משימות .לגבי
הסכם עתידי ,הזמן יעשה את שלו ,אני שב ומדגיש כי חייב
להיות הסכם עד סוף שנת ."2019

כמעט ולא התבטאת בנושא השמועות או
הכוונות ,לסגור את מועצת החלב?

ללא הסכם מצבנו יהיה גרוע הרבה יותר

"הכול שמועות חסרות תכלית ,מועצת החלב היא דוגמא ומופת
לארגון מהרמה הראשונה בעולם ,התרומה של המועצה ועובדיה
למחלבות ,לרפתנים ולציבור בכלל ,היא יוצאת דופן והיא
שותפה מובילה של הענף המדהים שלנו וכך היא תישאר".

אביתר דותן פועל יחד עם שותפיו ,לחתימה על הסכם
שיהיה מקובל על כל היצרנים ,אך הדבר כלל אינו פשוט .כמי
שמאמין כי רק הסכם עם הממשלה ,יביא שקט ובטחון לעתיד,
לענף כולו ,ממשיך אביתר לנסות ולשכנע את הרפתנים
המשפחתיים כי ללא הסכם מצבם יהיה גרוע הרבה יותר.

מה הציפיות שלך מהשנה שבפתח?

איך אתה בראש המערכת ,מתמודד מול
כתבות וראיונות מפי בכירים ומקורבים לראש
הממשלה ,הקוראים לבטל את התכנון בענף?

"אנחנו ללא ספק עומדים בפני שנה וחצי דרמטיות ו .הציפייה
היחידה שלי היא שנצליח לדבר בשפה אחת ועתיד הענף
יובטח לשנים ארוכות .כי ללא אחידות ,אחדות ותרבות ויתור
של כולם הענף צפוי לעבור מהפך גדול ומשמעותי עם פגיעה
כלכלית משמעותית .אפשר לקחת לדוגמא את ענף הפטם וכל
מי שעיניו בראשו רואה מה קורה שם .אצלנו זה יהיה הרבה
יותר גרוע וזו לא הפחדה זו המציאות .אנחנו חייבים להיערך
בהתאם באם אנו חפצי חיים".

"למען האמת צריך לקחת את התקשורת באופן מוגבל וצריך
לזכור כי משרד האוצר ומשרד החקלאות בעד שמירת התכנון
והסכם מדבר בעד עצמו .האיומים מסביב הם חלק ממשחק
הלחץ להגיע להסכם .בתפיסתי ,בלי הסכם ,משרדי הממשלה לא
יכנסו איתנו לעימות אלא יפעלו על פי חוק החלב והסכם לוקר,
יש להם את האפשריות שלהם ע"פ החוק .ללא הסכם ,ואין
צורך להרחיב בנושא ולא לתת רעיונות לאף אחד ,אבל מצבנו
יהיה רע יותר בסיטואציה זו באם חלילה לא נגיע להסכם".

איפה אתה רואה את הענף בשנים הקרובות?

"אף פעם לא הייתי נביא ,אני מאמין גדול בדרך של תכנון
מוקדם לאתגרים צפויים וכל התרחישים על השולחן .תפקידי
עבור החברים בהתאחדות יהיה לשמור על התאחדות וחברות
השותפות שלנו בענף ,שיאון והחקלאית גם בימים קשים יותר".

אני יודע שאתה פועל לשמור על מערכת יחסים
תקינה מול משרדי החקלאות והאוצר ,עד כמה
באמת ,יש שם בממשלה ,הבנה לצרכי הענף
והבנה לחשיבות השמירה על התכנון?

מילה לסיום?

"אני אדם אופטימי ,מאמין גדול בענף החלב הישראלי
וברפתן הישראלי ,יש לנו ענף חזק ומאתגר ואני בטוח
שנמצא את הדרכים הנכונות להמשיך ולהצעיד אותו קדימה.
ברור שיש פשרות בדרך ,אך ככה העולם בנוי ואנחנו נצטרך
להיערך בהתאם.
לסיום אני רוצה לשלוח ברכות חמות לשנה טובה ,שנת
פרנסה ,שנה שבה נדע להתאחד ולצעוד ביחד ושענף החלב
שלנו ימשיך לשגשג .שנה טובה לכולנו"▲ .

"לא אגיד לך שזה פשוט ,אך אין לנו ברירה אחרת ,כי
האופציות האחרות ,גרועות הרבה יותר לנו ,כיצרנים .ההסכם
המוצע מדבר בעד עצמו ,לא צריך פרשנות ,יש עובדה חיה
וקיימת .האוצר הסכים לחתום על הסכם עד  2026ולא עד
 2025כמו שמתנגדי הסכם כותבים ,גם במקרה הרע שבשנה
זו ירצו לבטל את התכנון ,זה ייקח עוד ארבע או חמש שנים.
כלומר הסכם זה שומר אותנו לפחות עד  2030עם תכנון .עד
עכשיו לא ראיתי אף אלטרנטיבה טובה יותר".
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