
הסכמות - הקסם סוד
 לפרישת יש ומגוונות רבות סיבות

 שבהן העיקריות מענף. יצרנים

בריאות, בעיות מבוגר, לגיל קשורות

 האחרון בעשור המשך. דור העדר

 במגזר יצרנים מאות פרשו

 חולקה מכסתם וכל המשפחתי

 או למושב חבריהם בין מחדש

 וצוות מופתית בצורה התבצעה המכסות העברת למגזר.

 העבודה את ביצע החלב, שבמועצת המכסות מנהל

 כדי המשפט, לבתי פנייה כל הייתה לא ובאהבה. במסירות

 הסיבה המכסות. לניוד הכללים ועל ההחלטות על לערער

מוקדמות. הסכמות - מאוד פשוטה

תקלות. וללא חלקה פעולה להבטיח כדי הסכמות כמו אין

 ויצא הסכמות ללא נעשה "המכחה״ שעניין חבל, כמה

 התאחדות מוסדות של מפורשת התנגדות אף על לדרך,

 מבלי החלב. יצרני של הבלעדית הנציגה שהיא בקר, מגדלי

 העובדה כשלעצמם, מעניינים שהם העניין, לפרטי להיכנס

בהמשך. צרות הבטיחה מוקדמת, הסכמה הייתה שלא

 הוגשה העליון המשפט לבית ועתירה רבים ימים חלפו לא

- מעל ידי על  בית נשיאת משפחתיים. חלב יצרני 60ל

 המכסות ולמנהל החקלאות לשר הורתה העליון המשפט

 העותרים נוכחו כאשר יום. 21 בתוך העתירה על להשיב

 בקשה הגישו המכרזה, בביצוע ממשיך המכסות שמנהל

 לעשות שלא ברור, מניעה צו יצא והפעם לבג״צ נוספת

 החלטה לקבלת עד המכרזה, את שמקדמת פעולה שום

המשפט. בית של מפורשת

 החלבז ענף לניהול הראוי המקום הוא המשפט בית האם

לא! ממש

 דעות חילוקי בפניו להביא מסוכן מקום הוא המשפט בית

 איך מושג כל לנו אין אך אליו, נכנסים איך יודעים פנימיים.

 בומרנג להיות ועלול מאוד גדול ההימור ממנו. יוצאים

לכולנו.

 מזה? יוצאים איך אז

להסכמות ומגיעים יושבים

 נוסח ומוצא הדילמה את שמציג בונה לדיאלוג תחליף אין

 פתרון! ויש - לפתרונה מוסכם

 היום. גם כך נעשה שלא סיבה כל ואין בעבר זאת עשינו

 את להפעיל וסמכות, יוקרה ענייני הצידה להזיז צריך

 שעובד בענף שאנחנו התובנה את ולהפנים הישר השכל

הסכמות. על רק כמעט

 החלטות, לקבל ויכולת סמכות יש המכסות למנהל נכון,

 מה את לאשר כדי הזאת, הסמכות את להפעיל יותר טוב

 המשימה לביצוע הקצרה הדרך זו הישיבות. בחדר שהוסכם

המטרה. ולהשגת

 ולשמור, הפרישות את להקטין קיומי אינטרס לנו יש כענף,

 קבוצה בענף. יצרנים של קריטית מסה על האפשר, ככל

 על ההגנות את תרחיק מאוד גדולים יצרנים של קטנה

הענף.

 של בשילוב הוא לפורשים האפשריים הפתרונות אחד

 החלב מועצת של תוספת הרוכש, היצרן של הוגן תשלום

להשלמה. המדינה של במיסוי וסיוע כולם חשבון על -

 הטוב הפתרון יהיה לבסוף שיוסכם מה כל תמיד, וכמו

ביותר. הצודק יהיה לא אם אף ביותר,

ההסכמות! קדימה

 לץוה0נ שנה לכולנו שתהיה
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