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על הפרק

סוף שנה ותחילתה של שנה חדשה
מטבע הדברים, אני אקדיש את "על הפרק" בחוברת זו, 

לסיכומה של 2009 ומילה על 2010.

סערת  את  להכיל  שצריכה  השנה  הייתה   2009 שנת 

"הצונמי" של 2008 אשר התחוללה כמעט בכל תחום בענף. 

פנימה  פשוטים,  לא  במאבקים  שרוי  הענף  היה  ב-2008 

והחוצה. חוק החלב, המכרזה, והייצור החופשי, שבמידה 

רבה הכתיב את התנהלות 2009 בשאלת התכנון.

בסוף 2009 ניתן לומר כי, בסך הכול, זו השנה השלישית 

ברציפות, שהענף שומר על יציבות יחסית וזאת למרות 

רשמיים  סיכומים  בפניהם.  עמד  אשר  האתגרים  כל 

ידעו  הרפתנים  כי  כך,  על  מצביעים  רשמיים  ושאינם 

כבוד.  שמעוררת  בצורה  המשתנה  למציאות  להגיב 

שיווק החלב אף מצוי בצמיחה מתונה.

וזאת תוך התקדמות  יציבות  על  רווחיות הענף שומרת 

והתייעלות בענף פנימה. קורה לא אחת שאין אנו יודעים 

או מבינים עד הסוף את מיקומנו במערכת הכלכלית ואנו, 

לא אחת, שקועים במינונים גבוהים של פסימיות, עד כי 

אנו לא מתפנים לראות את המציאות נכוחה מול עינינו.

הייתה   2009 בשנת  כלכלית,  מבחינה  האמת,  למען  אז 

שלא  ענף  ואין  כמעט  מידה.  קנה  בכל  כלכלית  קריסה 

הכנסות,  בהיקף  גדולים  במספרים  היא  הפגיעה  נפגע. 

התוודענו  סביבנו  בעולם  הרווח.  בשורת  נאמר,  שלא 

במשק  לא.  ואיפה  בפיננסים  בתעשייה,  עמוק  למשבר 

החלב העולמי הייתה קריסת מערכות עקב התמוטטות 

העודפים.  בכמות  דרמתית  ועלייה  המכסות  משטר 

חלב  שפיכת  של  לתמונות  התוודענו  באירופה 

והתפטרותם של ראשי משק החלב האירופאי. 

כל זאת לא הפתיעו אותנו. תמיד סברנו בארץ וחתרנו 

ליישם את משק החלב על תכנון ומשטר מכסות. הנכון 

באופן  הוכח,  אך  מגבלות,  קיימות  זו  בשיטה  כי  הוא 

לתכנון  האלטרנטיבה  כי  פנים,  לשתי  משתמע  שאינו 

היא המולה ומבולקה וחורבנו של ענף שלם.

מגבלותיה  עם  שלנו  השיטה  כי  בגאווה  לומר  צריך 

השונות היא השיטה המנצחת. זו השיטה אשר בעזרתה 

אפשר לקיים משק חלב שנותן מענה לשרשרת כולה – 

ישראל  עם  מכולם  והחשוב  מדינה,  רפתנים, מחלבות, 

טרי,  ממוצר  נהנה  הישראלי  הלקוח  הלקוח.  שהוא 

איכותי, ובעיקר שווה לכל נפש, והמבחן הזה הוא חשוב 

מאוד לקיומו של הענף לאורך זמן.

זה  את  תכננו  לא  אמנם  ב-2009,  הוכח  פה  הכתוב  כל 

אבל זה קרה. 2009 היא אבן דרך לבחינתה של השיטה 

אל מול האלטרנטיבה. לנו זה עשה רק טוב. משק החלב 

הישראלי היווה אי של שפיות מול מערכת סוערת בכל 

קנה מידה.

במחקר  ולהתקדם  להמשיך  מתכננים  אנו  ב-2010   •

למהפכה  אופציה  בחובו  טומן  אשר  מחקר  הגנומי, 

של ממש בתחום הגנטי. 

העדר  ספר  מערכת  את  לאוויר  ונעלה  נסיים  אנו   •

תעמיד  אך  כסף,  הרבה  לנו  עלתה  אשר  החדשה, 

אותנו בקדמת הטכנולוגיה של המאה ה-21. 

נמשיך לקדם את חוק החלב ולפתור את אי ההסכמות   •

מול האוצר ומשרד המשפטים.

את  ונחזיר  התקנון  בסיס  על  בחירות  הליך  נקיים   •

מהוועד  נפרד  וכך  להתאחדות,  החוקיים  המוסדות 

הממונה שנגזר עלינו, ונקיים אספה מיוחדת לצורך 

הסדרת התקנון של ההתאחדות, כלקח מהאספה של 

.2009
לסיום, אני מאחל לכולנו כי נעמוד לאתגרים ונצא מהם 

מאוחדים וחזקים יותר.
בברכה
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