
הפרק על
 לנו ברור כבר והיום 2009 שנת של בפתחה עומדים אנו

 הולכים החלב, ענף ובתוכה הכללית, הכלכלית שהמערכת

פשוטה. לא תקופה לקראת

הכללי במישור
 על הנסתר רב כלכלית ומבחינה בחירות אחרי ישראל מדינת

 מתבררת המתבהרת התמונה הארץ לגבולות מחוץ הנגלה,

 לראות יש הנחות, עם שתהיה אסור המפה קריאת כקודרת.

 - האמת את לעצמנו ולומר שהיא כפי המציאות את

 ומתכווצת הולכת בתוכה, ואנו העולמית, הכלכלית המערכת

 הזה העכור הגל עדיין אם גם החגורה, להידוק נדרשים ואנו

 עוצמתו. במלוא אותנו שטף לא עוד

 תזרים הוא דעתי, לעניות המשחק, שם כאלה, במקרים

 בכל ולהימצא בלבד ההכרחי את להוציא כלומר המזומנים,

 זכורה חיובי. רצוי ניתן, ואם סביר תזרימי במצב זמן נקודת

 ובכן סגריר ליום לבן גרוש לשמור יש כי האמרה לכולנו

 להימשך, הולך והוא פה מזמן כבר הסגריר יום חברים,

אחד. מיום יותר כנראה,

ודאות באי תכנון
 שבה ודאות, חוסר של תקופה לתוך נכנסים אנו החלב בענף

 הצד ומן כמותם ידענו שלא מלאים עם מתמודדים אנו מצד,

 כי לצפות יש בעולם, הגרעינים מחירי ירידת עקב השני,

 ירידה. במגמת להיות ימשיך המטרה מחיר

 המצב, בעקבות כי היא, לפתחנו העומדת הגדולה החידה

 כזו ברמה יוכה הישראלי הצרכן האם הצרכן? ינהג כיצד

 המקרר? תוכן על הישיר באופן שתשפיע

 יש מצוקה, בעת כי זאת, הוכיחו ומחקרים לחשוב, נהוג

 בשלבים רק הוצאותיו. לגבי הצרכן בהתנהגות שונים שלבים

 ואנו מזון מוצרי רכישת קיצוץ דרך מגיב הצרכן האחרונים,

כאמור. מזון יצרני

 בצריכת 2% של עלייה נרשמה 2008 בסיום הקשיים, אף על

 לא הפחות, שלכל מקווה אני אבל נביא, אני אין חלב. מוצרי

 אכן האחרונות שבשנים הדמוגרפית מהצמיחה נסיגה תהיה

.2% על התייצבה

 את להפחית מנת על שונים במישורים נעשים רבים מאמצים

 בכמות לעזה אבקה פינוי של הסכם בכללם העודפים״, "הר

 של חסמים ידי על תקוע עדיין כרגע, אשר, טון ,ו500 של

 ושר החקלאות שר ידי על ישירות ומטופל הביטחון משרד

 הסכם של מהלך לקדם ממשיכם אנו במקביל, הביטחון.

 תוך שטראוס, של הממתקים תעשיית עם טווח ארוך

- אבקה טון ,ו000 של כמות על הצדדים משני התחייבות  ו

 זה מהלך שנים, חמש למשך וזאת לשנה חמאה טון 450

בעודפים. לטיפול הקשור בכל בענף ליציבות לתרום עשוי

פנימה בהתאחדות
 ספר מערכת כל לשדרוג התכנית מימוש של בעיצומה אנו

 בעולם יחידי מוצר לקבל כוונה מתוך ,hp חברת ידי על העדר

 לטיפוח נתונים למסד הקשור בכל ביותר, המתקדם ומהסוג

הישראלי. העדר ולקידום

 ואנו בכלי, מתעניינות ארצות מעט לא הפיתוח, במהלך כבר

 ויהיה יושלם הוא כאשר המרב, את ממנו להפיק לדעת נוכל

להפעלה. מוכן

החלב מועצת
 המשותפת העבודה את מאפשרות אשר להסכמות התגבשנו

 ,2009 במהלך תצטרך המועצה המצב, לאור כי לכולנו, וברור

 אך נצטרך, ולא ונתבדה הלוואי לעת, מעת החלטות, לקבל

שינויים. עוד ייתכנו כי לעדכן מרגיש אני

הכללית האספה
 זוהי הכללית. האספה התקיימה פברואר חודש במהלך

 התאחדות. כמזכיר משתתף אני שבה הראשונה האספה

 אישור צריך שהיה מה את האספה אישרה פורמלי באופן

 שנה, בתוך נוספת, אספה לקיים החלטה קיבלה כן, וכמו

בתקנון. הטיפול לצורך

 סביב פשוטה לא מתיחות הוא באספה, שעלה האמתי הדבר

 ותוצאותיה. המכרזה כמו ומורכבים, אובייקטיביים נושאים

 לא היא המשפחתי, המגזר בתוך המחלוקת לזה, מעבר אך

 שדברים מנת על וזאת וקשב, התייחסות ומחייבת פשוטה

 כי משותפת, מערכת לקיים עלינו מפרופורציה. יצאו לא

 החלב. במשק העוסקים בין המפריד על המשותף רב כידוע

 שנדע בכדי כך, לפעול ומבקש לביקורת קשוב כשלעצמי אני

ביותר. הטובה בצורה שלנו האינטרסים מכלול את לייצג

 את לשות נגחוו אשר החברים את לברך רוצה אני לסיום

הביקורת. ובוועדת ההתאחדות במועצת הציבור
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