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על הפרק

תכנון וייצור
לאחרונה התכנס פורום חלב מורחב במועצת החלב ועל 

סדר היום - החשש מחוסר חלב בקיץ.
מצב  תמונת  הציג  החלב,  מועצת  כלכלן  תמיר,  לירון 
המצביעה על המשך הצמיחה בתחום הצריכה של כ-2% 
והסביר את החשש מחוסר בחלב. מה שמיוצר, בגדול - 
ירידת  של  התופעה  קיימת  בקיץ  כי  לכולם  וידוע  נצרך, 

הייצור, ושאלת השאלות היא: מה עושים??
התבטאו  רבים  וחברים  משתתפים  רב  היה  הפורום 
החלב  רצועת  מחיר  הוא  שעלה  המרכזי  העניין  בנושא. 
אינה  המטרה  ממחיר   75% של  במחיר  אשר  העודף, 

מותירה בידי הרפתן כל יתרה.
בעניין זה אני סבור כי על המחלבות להביע עמדה הרבה 
מחיר  בהעלאת  כתומכות  ולעמוד  ונחרצת  ברורה  יותר 
חלב העודף. הבהרתי שהגמגום המתמשך של המחלבות 

בעניין זה עשוי להכניס את כולנו לסחרור מיותר.
את  להפעיל  או  זה,  בעניין  ללחוץ  הרפתנים,  לנו,  אל 
פנייה  לבוא  חייבת  כאן  החלב;  במועצת  היחסי  כוחנו 

ברורה ולא דרישה מצדנו.
אותנו  להאשים  עשויים  עוד  מדי,  יותר  ונלחץ  במידה 
בראשם,  עיניהם  המחלבות  מנהלי  ואם  עניינים,  בניגוד 
ולדרוש לעלות את  הם אלו הראשונים שצריכים לזעוק 

המוטיבציות לחלב עודף ולשלם כך שכולם ירוויחו.
בסוף היום אין למחלבות שום אלטרנטיבה לחלב גולמי 
גלו  וקורא אליהם:  חוזר  ואני  כאן,  המיוצר  החלב  זולת 

מנהיגות והובילו הצעה שהרפתן לא יוכל לסרב לה.
ולא  נתון  הוא  המצב  ממילא  כי  לומר  חשוב  לבסוף 
צפויות בו מהפכות גדולות. השינוי הנדרש במחיר  חלב 

עודף עשוי עדיין להועיל ולו במקצת.

בג"צ התנועה המושבית
ועוד רפתנים מן הסקטור המשפחתי,  תנועת המושבים 
הקצאת  אופן  על  החקלאות  משרד  כנגד  בג"צ  הגישו 

תוספת המכסה שניתנה ל-2013.
הנהלת  החליטה  המשפחתי,  הסקטור  לבקשת 
ולא  מפלה  בהיותו  לבג"צ,  בפנייה  לתמוך  ההתאחדות 
מידתי בחלוקה במגזר המשפחתי, וזאת עוד בטרם נכנס 

מתווה לוקר לתוקף.
שלושה  בפני  לדיון  מועד  לקבוע  אמור  המשפט  בית 

שופטים.
נמשיך לעקוב ולפרסם בהתאם.

תיקון תקנון ההתאחדות
על  רחבה  הסכמה  ישנה  כי  פעמים  כמה  דיווחתי  כבר 

רוויזיה נדרשת בתקנון ההתאחדות.
עבודתה  את  סיימה  האספה  ועדת  כי  דיווחתי  עוד 
והגישה טיוטה ראשונית לשני המגזרים על מנת שיחוו 

דעתם ויעבירו את השגותיהם.
לתפוצה  דרכו  את  מצא  המסמך  לבין,  בין  הרב,  לצערי 
וגבולות.  פרופורציה  חסרת  התלהמות  והחלה  ציבורית 
אנו  אך  מסכימים,  הכול  על  לא  כי  להדגיש  לי  חשוב 
נעשה מאמץ לגבש מקסימום הסכמות. אין מקום וצורך 
כוונתו  ראויה.  שאינה  בצורה  יתבטאו  שונים  שחברים 
של המסמך היא לפתוח בדיאלוג הגון ושקוף ולא חלילה 

לייצר ריב ומדון מיותרים.
התקנון  כי  ומשוכנעים  בדרכנו  נחושים  אנו  אופן,  בכל 

חייב לעבור סדרה של שינויים וכך נפעל.

יעקב בכר

מזכיר ההתאחדות
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