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שלום! חברים
 שתמיד כפי בהתאחדות, כרגיל

 רגע אין בתפקיד, קודמי לי אמר

 מגזים מאיר שאולי חשבתי אז דל.

 מאיר כי להודות יש היום במקצת.

מאוד. דייק כדרכו,

 פניו, על .2009 בתכנון רב במרץ עוסקים אנו אלו בימים

 גדולים עודפים ישנם לפתחנו פשוטות, לא הן הדילמות

 שכבר כפי .2008 של בעייתי תכנון עקב הצפוי מן

 תוך לתכנון, מלאה חזרה ספק ללא היא 2009 התבטאתי

 חורף חלב על והשלכתו עודף חלב בתכנון יתרה הקפדה

קיץ. -

 הומלץ לא שפורסמה, כפי נותרה המדיניות זה, לרגע נכון

 (85%) ריאלי תגמול כן וכמו המכסות הגדלת על לשר

למכסה. מעבר שהוא עודף מחלב 5% על ישולם

 היא דעתי כי להודות, חייב אני 2009 תכנון בשאלת

 כל ומוקפדת. מרוסנת למדיניות לחזור מאוד שרצוי

 בבחינת תהיה אחראית ובלתי פופוליסטית התנהגות

יושבים. כולנו עליו הענף ניסור

 מאבק וניהלנו רב זמן עסקנו המכסות ניוד בשאלת

 בג״ץ להגיש שיש בתוכנו חברים משסברו ממושך, ציבורי

 ואישר בג״ץ הכריע ההתאחדות(, להחלטת בניגוד )וזאת

 המאבק תם זה בענין מכך. המשתמע על המכרזה את

 ויצא למהדרין חוקי להיות הפך המכסות ניוד ומנגנון

לדרך.

 מקומם אין אלו, מעין מאבקים כי לומר לי חשוב ככלל,

 את לנצח בבגי׳ץ היכולת שהרי המשפט, בית כותלי בין

בכך. להכיר וחייבים ביותר ירוד הוא המדינה

 על הכלכלה בוועדת הדיון את החילונו החלב חוק בנושא

 הפוליטי הזמן הרב, לצערי והשלישית. השנייה הקריאה

 כי שהוכרע לאחר וזאת עוד קיים איננו לרשותנו העומד

 לבחירות. הולכת ישראל מדינת

 לתמוך כנה ורצון רבה לאהדה זוכים אנו הכלכלה בוועדת

כי לציין חייבים זאת בנקודה הרפתנים. לציבור ולעזור

 בקרב וזוכה מפלגות חוצה ענף הוא החלב ענף

 פקידי לעמדת בניגוד וזאת רבה לאהדה הפוליטיקאים

 עולמם. בתפיסת לצנינים הוא מתוכנן משק אשר האוצר

 דין עליו שחל כך ראשונה בקריאה עבר החוק כידוע,

 בכוחות החוק את נקדם הבחירות לאחר רציפות.

 ביותר והראוי הנכון החוק זה שיהיה לכך ונדאג מחודשים

 האיזונים מערך כל על דגש תוך בישראל, החלב למשק

זה. לחוק הראויים

 אנו ירידה של מתמשכת במגמה נמצאים המזונות מחירי

 שמחירי בחשבון לקחת יש ההבדלים את חשים כבר

 המטרה. מחיר על מכרעת השפעה בעלי הם המזונות

 וכשיהיו במחיר לנסיגה לצפות יש עורכים שאנו בברורים

נפרסמם. אנו יותר מדויקים פרטים

 אט אט שלה היום סדר וגיבוש הכללית לאספה ההכנות

 כי סוכם כבר להיום. נכון היום. בסדר נכבד חלק תופסים

 סוכם טרם .2009 לפברואר 24ב- תתקיים האספה

 אביב מתל מקום למצוא יש הפעם כי הוסכם אך המקום,

דרומה.

 הרצויים התקנון תיקוני את סיכמה גם האספה ועדת

 ההזמנה באוגדן יפורסמו והן ההתאחדות מבחינת

 אותנו מחייב בתקנון, עיסוק של זה עניין למשקים.

 נעשה. אכן וכך מיוחדת כאספה האספה את להגדיר

 ידה, על ואושר הוועדה בפני הוצג ההצבעה זכויות מסמך

 נובמבר חודש סוף עד ההצבעה. זכויות ידועות שכבר כך

 כולל הרלבנטי, המידע את רשמי בדואר לכם נעביר אנו

לערעור. הזכות

 דבר תמיד היא חדשה רפת להקמת תכנון - ולסיום

 עזה" ב״עוטף לתמוך המדיניות בעקבות ובכן, משמח

 בליווי עם, וניר עוז ניר לקיבוצים חלב מכסת הוקצתה

 בשנתיים משותפת. תהיה שתקום הרפת כי סוכם שלנו.

 מקווים ואנו באומנה תשהה הקיבוצים מכסת הקרובות

 ותהיה וגידים עור תקרום עוז בניר הרפת הזה, בזמן כי

מוגמרת. לעובדה

 בכר יעקב
ההתץוחדות מזכיר
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7 והחלב הבקר כזשק


