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החלב חוק
בעבר, שדווחתי שכבר כפי

 של קידומו את מלווה ההתאחדות

 וגורמי החקלאות משרד מול החוק

/ נוספים. שלטון _ / M-iJ■ החקלאות לשר ששלחתי במכתב 

 נמסר ההתאחדות, באתר ופורסם ' 1 *

 שהוצגה כפי החוק, טיוטת דרמתית; התפתחות על

 מההסכמות היכר, לבלי שונתה השבוע, בסוף לפנינו

 התכנסה מכך כתוצאה החקלאות. שר עם הגענו שאליהן

 מזכיר את להסמיך והחליטה ההתאחדות הנהלת

 החקלאות שר עם להסכמה להגעה לפעול ההתאחדות

 בישיבת א׳ ביום החוק הצעת הנחת טרם וזאת,

הממשלה.

 שהיו היקף רחב פוליטי לובי הופעל השבוע, סוף במהלך

 ממשלה. ושרי התנועות מזכירי חברים, לו שותפים

 הולידה החקלאות, שר של בשיתופו המהלך, תוצאת

 חבר החקלאי, הלובי יו״ר בנוכחות מוקדמת בוקר פגישת

 שור, ולוולה זאג התנועות מזכירי וילן, אבשלום הכנסת

 בלייו יוסטה נכחו כן כמו דוד. בן ואיתן גיל, בר גברי

 המשק ועדות ראשי ישראל, חקלאי התאחדות מזכיר

 גיורא של בראשותו הכלכליים הארגונים וראשי בתנועה

מסד.

 וניכר נוקבות שאלות בו הועלו וענייני, מקיף היה הדיון

 מעוניינים שמחון, השר לרבות הנוכחים, כל כי היה

 הכי שיהיה כך החוק של בקידומו ביותר, הכנה באופן

 החלב. וענף הרפתנים למען טוב,

 תוך העניינים, השתלשלות את פרטים, לפרטי סקרתי,

 ומוסדותיה החלב בחוק מעוניינת ההתאחדות כי דגש

 של בכינונו התומכות הנדרשות ההחלטות כל את קיבלו

 סעיפים מספר על המצביע מפורט נייר הצגנו כזה. חוק

 חלקם על בחוק. המצויים מבחינתנו, בעייתיים וניסוחים

 וזאת באחריותו יתוקנו הם כי השר, מן תשובה קיבלנו

 לגבי הסכמה יש כי סוכם, עוד הראשונה. הקריאה טרם

 שנייה בקריאה ולשיפור לתיקון הראויות הנקודות

 החקלאות. שר של המלאה בהסכמתו וזאת ושלישית

 כל של הגורפת והתמיכה בשיחה שהייתה הטובה הרוח

 השר מאוד. מעודדת הייתה בענף ההתיישבות גורמי

 בכוונתו יש והשלישית, השנייה לקריאה כי בדבריו סיכם

 ושיתופו ההתאחדות עם ההסכמות שיפור תוך להגיע

 אבשלום ח״כ של בראשותו החקלאי, הלובי של המלא

 שר של לימינו מגויס הוא שמעתה הצהיר אשר וילן,

 לאישורו דבר של בסופו ולהביא וההתאחדות החקלאות

 אליו. להגיע שניתן ביותר הטוב בנוסח החוק, של

שתוקנו ביותר דחופים תיקונים לאחר בערב, שני ביום

 בהתחייבותו(, עמד )שאכן שמחון השר שהתחייב כפי

 כפי פעלתי המטרה. למחיר הנוגע בכל ובעיקר

 יווק אור ונתתי התאחדות הנהלת ידי על שהוסמכתי

 של נאומו לאחר ואכן, ראשונה. לקריאה החוק להצעת

 ושל שלו מחויבותו את פירט שבו החקלאות, שר

 וללא גורף ברוב עבר החוק החלב, לענף ישראל ממשלת

 תקדים. חסר כשלעצמו דבר מתנגדים,

 שהיו והמורדות העליות הקשות, ההתלבטויות למרות

 בסך שלם, אינו החוק כי ההבנה אף ואל התקופה, במהלך

 היסטורי מהלך לקראת צועדים שאנו חושב, אני הכול

 של בנחיצותו מכירה חוקיה, בספר ישראל, מדינת שבו

 של עליונותו הבטחת ישראל, במדינת מתוכנן משק

 למחיר בזכותנו מתפשרת בלתי והכרה המקומי הייצור

ויציב. מובטח מטרה

 שמחון השר כי ובטוח סמוך אני היום נשלם, לא אך תם

 אשר כל שיעשה מאמין, ואני לחששותינו יותר טוב מודע

 את יעמיד אשר חוק סוף, כל סוף לנו להביא יכול, הוא

 ליציבותו, שיוביל יסודי חקיקתי בסיס על החלב ענף

הבאים. הדורות למען

המכרזה
 במאבק לצאת בזמנו, החליטה ההתאחדות כידוע,

 המכרזה. כנגד ציבורי מאבק שעיקרו

 ו50כ- כי התברר, המעטפות להגשת המועד סיום לאחר

 הרפתנים ציבור רוב כי והוכח הצעות הגישו רפתנים

 למאבקה נאמנות גילה רפתנים( 900ל- קרוב מתוך )זאת

 עקרונית התנגדות למכרזה שהתנגדה ההתאחדות, של

 אחדים. שסוברים כפי המחיר, בשאלת רק ולא

 רפתנים של קבוצה התארגנה בחופשה, שהיתי כאשר

 כאילו נהגו, שבמועצה לאחר המכרזה. כנגד בג״ץ והגישה

 קבוצת נאלצה דיון, נקבע לא וכאילו בג״ץ הוגש לא

 לו. זכתה ואף מניעה צו ולבקש לבג׳׳ץ לחזור הרפתנים

 להכרעה. העליון שופטי בפני עומד כולו העניין כרגע,

 לכנס החלטתי בהתאחדות שהתקבלו רבות פניות לאור

 מנת על המשפטיים, יועצינו בהשתתפות הנהלה ישיבת

 עמדת את ולגבש שהתפתח החדש במצב לדון

 תחליט כי מההנהלה מצפים רבים כי כמובן, ההתאחדות.

 כי דורשים אחרים רבים ומנגד לבג״ץ להצטרף

 בעת תידום הרפתנים, את המייצג כגוף ההתאחדות,

 חוצת והמחלוקת קשה הדילמה כי להודות יש הזאת.

 תוך הזה הדיון את להוביל מתכוון אני בתוכנו. מחנות

 חלילה ומבלי שבו, הלבטים לכל הדדי וכבוד הקשבה

הראש. את לאבד

 בכר יעקב
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