דברים
בשם
אומרם
ענף בצל הקורנה

מחלת הקורונה הגיעה לחיינו בהפתעה
והיא איתנו היום כחלק מחיינו ולא
ברור עד מתי .היום שאחרי ,ביטוי
אפוקליפסי האומר כל כך הרבה
וכל כך מעט .הערכות הענף בימים
הראשונים הייתה הבסיס להמשך יצור
החלב במלוא הקיטור בכל תנאי ובכל
מציאות המשתנה תדיר.
כל שלושת הגופים (שיאון וחקלאית
והתאחדות) נערכו במתכונת
חירום בחלקה הגדול שונה לחלוטין
מהמלחמות האוניברסליות אותם
עברנו .ההתאחדות עובדת באופן רגיל
לחלוטין כולל כמה מדדים הנמצאים
בשיפור דווקא בימים אלו .המעבר
לעבודת בית של "הקומה השנייה" ,קרי
הפקידות ,אנשי המנהלה וכל מי שיכול
לעבוד מהבית תוך שמירת תפקוד
מירבית .הדבר נעשה בצורה מסודרת
והקמת חדר המצב בשלב מוקדם
הביאה סדר לטיפול בדברים.

נערכנו בהתאם

התרחיש הקיצוני אליו התכוננו מחלת
"עובד מעבדה " והפסקת הפעילות
בשל כך ,התממשה לחלוטין ההפרדות
המוחלטות בין עובדים ובין משמרות
וימים הובילה לכך של נזקים קטנים
ותוך שלושה ימים המעבדה חזרה
לפעילות מלאה .עבודת מבקרי החלב
תואמה מחדש ונתנה אורך רוח
לחזרה לשגרה של הבדיקות .תוך
זמן קצר נאלצנו להתמודד ברפתות
במציאות חדשה של בידודי עובדים
באמצעות קרוונים וסידרי פעולות
חדשים של הבאת מזון ואחריות על
עובדים ,כל אלו מורכב אבל בוצע
עד עתה בצורה טובה מאוד .בטיחות
העובדים הינה קריטית להמשך
התפעול המלא של הענף ,המחלבות
פועלות בצורה מקצועית מרשימה
בסבך התרחישים הבלתי נגמרים
במערכת שלהם וממשיכות לקלוט
חלב ולייצרו ולהפיצו עד רגע זה

ללא תקלות משמעתיות .כול נושא
המעברים החופשיים נמצא על סדר
היום והענף כולו נחשב חיוני ויש
לכל העובדים בו מעבר חופשי אך
מדי פעם קיימים פערי מידע בין
המשטרה ובין שולחיהם באשר למי
מותר .לצורך כך הפקנו כרטיסי עובד
ענף החלב לכל עובדי הענף ובתוספת
הצגת תעודת זהות תקוותנו היא
שהמעברים יהיו פחות בעייתיים
לכולנו .המדינה בשלב זה לא הוציא
אישורי מעבר ואוסרת על אישורים
פנימיים עם הציון של מפעל חיוני
ויש על כך אפילו "סנקציה" של קנס
אם יעשה ולכן אנו פועלים במסגרות
המאפשרות לנו.

תקנות והבהרות

מתקיים שיח מוזר בענף בעניין יצור
החלב והתקבולים בגינו ,ויש צורך
בהבהרה נוספת.
 .1אין דרישה להגדיל את יצור החלב
מהמחלבות.
 .2אין מכסה קיימת ,אנחנו עובדים
ע"פ הגדרת ועדת מכסות אבל
אין לזה תוקף של מכסה שנתית
הנקבעת ע"י השר.
 .3במדיניות התשלום בתוך הרצועות
הקיימות הועלה התקבול שלנו ,זה
לטובתנו!
 .4לתזכורת ,תשפך כמות חלב
מסוימת בפסח הקרוב ועדיין
אנו מטפלים בעודפים ויש צורך
בכספים בקרנות (מייבשים כמויות
חלב בשבוע וחצי האחרון)
 .5כול נושאי חוסר חלב בקיץ נמצאים
במעקב יום-יומי ובקרה וועדת
תכנון מתכנסת כדי להידון בדברים
באופן שוטף.
בנוסף לכל אלה ,עברנו ביקורת
משמעותית של מחלקת הסייבר
במשרד ראש הממשלה של כל
אינטגרציית הענף מהרפת ועד קצה
המחלבה ונבנית תכנית גיבוי אם
יתרחשו תקלות מסוג זה גם בעתיד.
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אביתר דותן

מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר
מסיים את תפקידו

על הפוליטיקה ומיצוב
הענף בימים אלו

אסור בשום פנים ואופן ליצור מערכת
שלילית ,חייבים להיות מחוברים
בתוכנו ואם השרים החדשים לא
יסכימו איתנו על הכל הרי שחשוב
לייצר דו שיח מכבד בינינו לבינם .כי
בסוף חשובה התוצאה ,קרי ,שתהיה
פרנסה מכבדת לכל אחד מאיתנו.

כל אזרח המדינה מבין בימים אלו את
חשיבות הענף בפרט והחקלאות בכלל,
ובעיקר הממשלה האם זה יבוא לידי
ביטוי במדייניות של ממשלה חדשה
ימים יגידו .להערכתי נצא מהמשבר
הזה מחוזקים מול הסכמים על תקופות
אבל נושא הסדרת הענף יעלה באופן
הברור ביותר עוד בשנה זו או בדחיה
נוספת ל 2021-והערכות לכך נמשכת
גם בימים אלו ואסור להזניח את
המקצועיות שלנו לטובת שיח "מסריח"
של אנטי ממשלה או באופן פרסונלי
זה פוגע באינטרס לייצר מנגנון הפעלה
של הענף לשנים ארוכות מאוד .כמובן
שהכול תלוי במינויים במשרד האוצר
וכפי הנראה ונכון לעכשיו יהיה באוצר
מושבניק ישראל כץ ,פוליטיקאי
אוהב הענף .באשר למשרד החקלאות
בעמדות השר והמנכ"ל עדיין לא ידוע.

אנחנו מחזקים בימים אלו את
הרפתנים ,המשפחות וכל עובדי הענף
בכל תחום ומברכים על ימים אלו בהם
יש לנו פרנסה ,בעוד שלצערי למיליון
איש אין .אנחנו וממשיכים בשליחות
שלנו ומאמינים בעתיד טוב לארץ הזו!

בברכת חג שמח,
בריאות ופרנסה טובה
שלכם
אביתר דותן

לקוראינו ,לקוחותינו ולכל
אנשי ענף החלב
בפרוס חג החירות ,ברכות
ואיחולים חמים מלב אל לב
ואנחנו יודעים ומאמינים כי נעבור את התקופה הזו

ונצא חזקים ומחוזקים.
כי רק ביחד ננצח.
בריאות ,פרנסה טובה וחג שמח לכולם.
מאיתנו
משפחת 'משק הבקר והחלב׳
המלווה את הענף כבר למעלה מ 40-שנה
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