קואופרטיב היצרנים
יצא לדרך

אביתר דותן מנכ"ל קואופרטיב היצרנים ,נפגש במהלך החודש האחרון עם היצרנים,
במסגרת הכנסים לסיכומים כלכליים לשנת  .2019בדבריו מול הרפתנים ואנשי הענף,
הסביר דותן על המהלך של הקמת הקואופרטיב ואמר "הקואופרטיב לא בא להחליף את
ההתאחדות ,ההיפך ,ההתארגנות המוקמת ממש בימים אלה ,באה לתמוך ולחזק את
ההתאחדות לקראת המאבקים שבדרך" •
למה דווקא עכשיו?

לפני כשנתיים החל השיח האם יש צורך להקים אישות חדשה
שתרכז באופן וולונטרי את הרפתנים כולם ,תוך יצירת איגום
כוחות לקראת מצב בו משטר התכנון ישתנה בצורה כזו או
אחרת .אביתר דותן ,מנכ"ל הקואופרטיב "לצערנו המניע
העיקרי לפעולה כבר נזרע לפני שנים מספר עם פירוק התכנון
של הענף הפטם .מפת ענף הפטם באותם שנים הייתה ברורה,
רוב למגדלי התיישבות העובדת ,חוסר היכולת המוחלט
לפני הפירוק ליצור ארגון מגדלים משותף ומאוחד ובעיקר
בהסכמות רחבות .במשך שנים לא הצליחו בענף הפטם
להגיע להסכמות ,דבר שגרם להפסדי עתק של מאות מיליונים
שקלים "והיד עוד נטויה" .דבר נוסף וחשוב לא פחות ,בשנים
אלו היזמים והמשקיעים הפרטים כבר הפכו להיות הגורם
המרכזי בהובלה ומפת הענף השתנתה לעד".

יהיה מי שישאל ,האם הקמת הקואופרטיב
לא יכול לזרז את ביטול תכנון?

"ממש לא ,נהפוך הוא ,התשובה בעניין זה היא מוחלטת
ומגובה בעובדות ולא במילים ריקות מתוכן .אגף התקציבים
באוצר לא הסתיר מעולם ולא יסתיר לעולם את רצונו בשוק
חופשי וביטול כל תכנון ,בשביל מהלך כזה צריך תקציב
משמעותי מאוד של מיליארדים וגם לפני תקופת הקורנה
כספים אלו לא היו בנמצא וגם הזדמנות הפוליטית לא הייתה
קיימת אבל יש הבדל אחד .ביום שיוכלו לעשות זאת ,הם יעשו
בלי שום היסוסים והשאלה שלנו היא האם נהיה מוכנים כן
או לא ,מייסדי הקואופרטיב רוצים להיות מוכנים ,לקראת כל
תרחיש עתידי".

הקואופרטיב הוקם לתמוך ולייצר רווחים עבור הרפתן .דותן

ותשלום בגין איכות וסולארי ומכירת בשר .אנחנו קיבצנו
 36פעילויות עסקיות שונות וכאלו שימצאו עם היתכנות
עסקית יקודמו לביצוע יזמיות משותפות ע"פ החוק" .אביתר
דותן מבקש להדגיש "הקואופרטיב ,או התאגיד בעברית
רהוטה יותר ,הינו של יצרני החלב בלבד והינו בתוך אגודה
שיתופית חקלאית ומבחינה משפטית עבר עיון והערכה של
מיטב עורכי הדין בתחום והוקם על בסיס הפטור החקלאי,
כל הפעילויות העסקיות יאושרו בהמשך ויקבעו להם
האישיות הדרושות ע"פ החוק .מבנה האגודה כחוק :אסיפה
כללית המורכבת מכל החברים וועד הנהלה המורכב ע"פ
האזורים השונים בארץ .בימים אלו אנו מתחילים בגיוס
החברים לאגודה והגל הראשון של הכניסה יושלם בחודשיים
הקרובים" .דותן פונה לכל היצרנים ואומר "בכל שאלה נא
לפנות אלי ,אני זמין עבורכם תמיד"▲ .

ומה באשר למועצת החלב ,האם התאגיד ֿ
לא מייתר אותה?

"הניסיון לחבר את עתיד מועצת החלב והתאחדות לבין
הקמת הקואופרטיב נובע בעיקר מחוסר הבנה מוחלט של
מבנה הענף .התכנון ,המכסות והוויסות ע"פ החוק והתקנות
נמצאות במועצת החלב ,ייצוג הענף ושירותי הענף מצוי
כחוק בידי התאחדות מגדלי הבקר והאגודות האחיות.
התארגנות החדשה של התאגיד מתעסקת בשני דברים
שונים לגמרי "במסגרת הקואופרטיב לאגם את כול הכוחות
המעוניינים להצטרף ולהגיע להסכמות פנימיות "ליום
שאחרי" ,לא הומצא שום דבר חדש כל העולם בתוך הזרימה
הזו .וכמו כן התארגנות במסגרת הקואופרטיב ,יפתח
ערוצים לייצר רווחים נוספים לרפתן ,מעבר למחיר המטרה
[]9

