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על הפרק

חזרה לעבודה מלאה
בעיה  עקב  מחודש,  למעלה  של  היעדרות  תקופת  לאחר 
מלא  באופן  לעבודה  חזרתי  כי  לעדכן  ברצוני  בריאותית, 

כמזכיר ההתאחדות.
ואני  לשלומי  ושאלו  התעניינו  רבים  היעדרותי,  בתקופת 

מודה לכולכם זה בהחלט היה מחמם את הלב.
עוד אני מבקש להודות ליו"ר הנהלת ההתאחדות רמי פיש, 
וכן לחברי ההנהלה, על כי כל אחד בחלקו נשא בנטל ולקח 

על עצמו אחריות בעת היעדרותי.

מתווה לוקר
ועדת החריגים של משרד האוצר אישרה העברה כספית של 

80 מיליון ₪ לטובת ביצועו של המהלך לפדיון מכסות.
בעלי  מתוך  לפרוש,  לחפצים  מיועד  כידוע,  זה,  מהלך 

המכסות שמתחת ל-700 אלף ליטר.
באשר  מדויקים,  הסברים  מופיעים  החלב  מועצת  באתר 
לדרכי ההודעה והטפסים הרלוונטיים. אבקש מהמעוניינים 
לבדוק את כל התנאים הרלוונטיים ולפעול במדויק על פי 

הנחיות המועצה.
בשלב זה, וכל עוד אין הודעה ומראש, המחיר הנו 2.80 ₪ 
לליטר נפדה ועל הכנסה זו יחול מס הכנסה של 10% בלבד.

עניינים  מספר  מתכננים  אנו  המעקב,  לוועדת  באשר 
על  וזאת  בקרוב,  תגבש  ההתאחדות  שהנהלת  היום  לסדר 
מנת לבנות מקצה שיפורים מוסכם ולמנוע עיוותים שהם 

בבחינת חסרי היגיון.
למקצה  הדרישה  את  לפרוש  כרגע  מעוניין  אני  אין 
עלינו  וחובה  רב  היגיון  בהם  יש  להבנתי,  אך  השיפורים, 

לשכנע את שותפינו בוועדה.
רבים משוחחים אתי ואין אני רוצה למכור לאיש חלומות 
אף  והוא  מאחוריו  עומדים  אנו  המתווה,  זהו  פניו,  על   -
אושר במוסדות ההתאחדות. אני לא עיוור לחוסר השקט 
שהעניין מביא לענף, אך אני חושב שבסוף היום, זה הדבר 

הטוב ביותר שיכולנו להשיג באווירה הקיימת היום בארץ.
טומן  סופה  אך  יציבות,  חוסר  של  לתקופה  נכנסים  אנו 
בחובו סיכויים טובים. פרישות מהענף תמיד היו, מתווה זה 
מאיץ אותם וקובע אופציות גדילה משמעותיות לנשארים.

אחרת  המוסדות,  הכרעת  את  לכבד  לדעת  המתנגדים  על 
כל  כאילו  במציאות  להמשיך  ניתן  לא  להתנהל.  ניתן  לא 

הכרעה שתיפול אינה לגיטימית, כיוון שדעתם של חלק מן 
את  לרצות  ניתן  לא  כזו  במציאות  התקבלה.  לא  החברים 
היא  הביקורת  החלטות,  לקחת  שיש  רגעים  ישנם  כולם. 
נפרד ממנהיגות. אני  זהו חלק בלתי  נעימה, אך  ולא  קשה 
קשוב לביקורת ומשוחח עם רבים מן החברים, אבל כאמור 
מימוש  על  הולכים  ואנו  מאחורינו  היא  נפלה  ההכרעה 

המתווה לצד שיפורים נדרשים.

מחירי המזונות ומחיר המטרה
הגרעינים,  במחיר  קלה  ירידה  ישנה  המזון,  מחירי  בעניין 
צפויה ירידה גדולה יותר של הגרעינים ותהיה  לכך השלכה 

על מחיר המטרה.
את ירידת מחירי המנות לבעלי החיים ברפת, הרפתנים לא 
חוו עקב מנת הפסח, אך בסך הכול, בקרוב אמורה להיות 

ירידה קלה במחיר המנה.
הבעיה העיקרית נעוצה בין בורסת הסחורות לבין הרכישה 
בפועל של החומר, עד אשר הוא מגיע ארצה. התהליך של 
ואין תשובה לעניין זה מהיום  זמן  ההורדה, מטבעו, לוקח 

למחר.

תכנון וייצור
בשלום  אותו  שעברנו  לומר  וניתן  מאחורינו  הפסח  חג 
המרובים  והשבתונים  החופשה  ימי  עקב  חלקי.  באופן 

נאלצה מועצת החלב להורות על שפיכת חלב.
במשורה  הייתה  ליטר(  אלף  )כ-400  שנשפכה  הכמות 
אחרת  אפשרות  כל  הייתה  לא  כאשר  רק  נעשה,  והמהלך 

מבחינה תפעולית.
רצועת  בפתיחת  החלטותינו  לאחר  עומדים  אנו  היום 
הייצור, וכן הבטחת מחיר סבירה, המסר הוא ברור יש לייצר 
יכולה  אשר  פשוטה  לא  תקופה  בפני  עומדים  ואנו  חלב 

להוביל לחוסר חלב בקיץ. 
לעניין זה, מחלת קטרת העור, רק מוסיפה לנו חוסר וודאות.

חג שבועות שמח!
יעקב בכר

מזכיר ההתאחדות
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