
הקרב יערפל
 מפרנם הוץ! מידה. קנה בכל מפואור ענף הוץן בישרץול, החלב ענף

שפחות \ולפי  הץווכלוםיה. לכל וחיוני י0י0ב מזון מוצר ומפפק מ
גורלית. דרכים בצומת נמצץ! הו\ו זו בתקופה
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ar בחוד נמצאים אנחנו
 האחרונים שים

 מורכבת בתקופה
 מוסיפים מחד מאוד,

 למחיר אג׳ 5 לנו
 מבטיחים המטרה,

 שיפורים עוד לנו
 כולנו ומנגד, בהמשך
א׳ בתקופת נמצאים

גדו וחרדות וודאות
 אחר לעקב קשה נכון, מבולבלים? אתם לות.

 החלב ובענף בכלל בחקלאות ההתרחשויות
בפרט.

 הערפל בתוך כלשהו, סדר לעשת ננסה
 כולנו. את האופף הגדול
 את לבטל רבות, שנים מזה רוצה, האוצר
 את העולם מן להעביר החלב, בענף התכנון
 חופשי שוק וליצור בישראל החלב מכסות
 מיד׳ לעבוד". השוק לכוחות "לתת לחלב..

 הפטור ביטול של רעיון מעלה הוא שנה
 לחקלאות שיש עסק״ם, ההגבלים מחוק
 החקלאות, שרי כל כה עד החלב. ולענף

 מהממשלה בדרך נפלה והיא להצעה התנגדו
לכנסת.

 יעבור שהרעיון סיכון יש לראשונה, השנה
 ההסדרים" "חוק במסגרת מהירה, לחקיקה
 והצעת הכלכלית התוכנית את שמלווה
 מגישה. שהממשלה התקציב

 חלב עודפי נוצרו שבוע, לפני קטנה: דוגמא
 בקשה והיא שטראום במחלבת נקודתיים
 החלב. את ול״בש אותם לקלוט מתנובה

 יוכלו לא לה, שדומות ורבות זו פעולה
 מחוק הפטור יבוטל באם בעתיד, להתבצע
 את לק״ם נוכל לא ולמעשה ההגבלים

 של המשותף השולחן שהיא החלב מועצת
 בעודפים לטפל ולוויסות, לתכנון הענף

 של לסחרור במהרה נכנם וכך ובמחטורים.
 חדות וירידות עליות באספקה, יציבות חוסר

 הענף. וחיסול ה״בוא הגדלת במחירים,
 והאוצר החקלאות משרדי של ההכרה

 הענף, של לקיומו מאוד מסוכן שהרעיון
 מתנהלים אלה ובימים לאיטה מחלחלת

מן "לרדת כדי המשרדים בין נוקבים דיונים

 החקלאות, משרד טפס אליו הגבוה" העץ
 את להעלות האוצר הסכמת את קבל כאשר
 גולמי. לחלב המטרה מחיר

 הפטור מנושא ירדו דבר, של בסופו אם גם
 רעיונות נותרו עד״ן העסקיים, ההגבלים לחוק

 את ולנו הענף את לפרק שעלולים מסוכנים
 ידי על הענף ניהול הלאמת א. הפרנסה:

 לקבלת בהדרגה תביא החקלאות, משרד
 לבית לפנות רבים יצרנים שיובילו החלטות
 אנחנו הענף, של הרעועה ובחקיקה המשפט
 של ה״בוש במפעלי קשה פגיעה ב. בסכנה.
 הוויסות כלי לחיסול להוביל עלולה ־ תנובה
 בסופי בעודפים לטפול מאוד הנחוצים בענף
 החורף. בעונת ובמיוחד וחגים שבוע
 יהיו ראשונים, שיפגעו היצרנים כרגיל

 משרד רוצה עליהם והרי - והחלשים הקטנים
להגן. החקלאות
 השותפים כל עם יחד בקר, מגדלי התאחדות

 מאמצים אלה, בחודשים משקיעה לענף,
 לשפיות, המצב את להחזיר מאוד רבים
 ובמערכת בהישגיו מדהים שלנו הענף שהרי

 סיבה שום אין אותו. המלווה הארגונית
 ומסוכנת. חריפה כך כל טלטלה אותו לטלטל

 את גם שנעבור מקווים אנחנו אתכם, יחד
בשלום! הזו התקופה

סי ל יו כו מזכיר - מ


