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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

תקופת הקמת ממשלה מתאפיינת בריבוי שמועות 
והערכות ובעיקר ספינים של כותרות.

ענף החלב בהחלט דרוך לקראת מינוי שרי 
החקלאות והאוצר, ובעיקר להבנה של תכניות 
הממשלה החדשה בהקשר שלנו. יוקר המחיה 

הוא בהחלט מטרת על, וניתן לפעמים להתבלבל 
בסדרי העדיפויות הלאומיות, או יותר נכון בנבחרי 

הציבור והבנתם את יסוד הקמת המדינה ובעיקר 
את הישגיה, בפרט בהתיישבות ובחקלאות. לאן 

ארץ זו הולכת בכלל?

עצמאותנו

דברים
בשם
אומרם

כתבתי בעבר, ואני מציין זאת שוב: האתגר המיידי בניהול ענף החלב הוא הגדלת 
צריכת חלב וכתוצאה מכך הגדלת ביקושים באמצעות קמפיין כללי של כל שותפי 

הענף )מחלבות, מועצת החלב וההתאחדות( במשותף ובאופן פרטני, כולל ניסיונות 
פתיחת יצוא של מוצרים לרוסיה ולסין.

עדכון מחירים של המחלבות והרשתות בתחרות מול היבוא הוא מהלך הכרחי 
בחודשים הקרובים.

הבהרתי, בשלב ראשון למחלבות, על הציפייה ממהלכים אלו, ובשבועות הקרובים 
מהלך זה יתגבר.

רשתות השיווק נלחמות על הישרדותן ויעשו הכול, גם על חשבוננו, להילחם על 
הצרכנים. מהלכי היבוא ובניית מותגים מקומיים הם מהלכים שחלקם לגיטימיים 

וחלקם הרי אסון לענף כולו, ולכן מתבצעות בימים אלו מספר פעולות הסברה מולם 
מצד אחד, ומהלכים כואבים לאותם גורמים המשחקים את המשחק בצורה לא 

הוגנת מצד שני; מקרה רמי לוי והפלפלים לא יקרה פה.

אתגר מול משרד האוצר
האתגר מול משרד האוצר בכלל ומול פקידי האוצר בפרט אינו חדש, ועמדתם 

ארוכת שנים לביטול התכנון היא מטרה עליונה.
בשנים האחרונות ההסברה, ובעיקר כוח פוליטי, עצרו כל מהלך דרסטי בעניין זה, 
ולהערכתי הממשלה החדשה לא תיתן יד לשום פעולת "זבנג וגמרנו"; ויותר מכך: 

בשיחות השוטפות מול פקידי האוצר הם עוקבים אחרי שבירת התכנון באירופה, אחרי 
מאות רפתות הנסגרות ברחבי היבשת ואחרי המשבר הקיים כבר בימים אלו, ולכן:

אני מציע בהסתכלות בעניין זה פרשנות יותר זהירה ואחראית.
אין ספק שהאתגר המיידי )וכתבתי זאת לפני מספר חודשים( הוא הניסיון לפתוח 

את הסכם היבוא של גבינות קשות; אנו עוקבים בצורה שוטפת אחרי קצב המכירות, 
כולל המשמעויות כלפינו.

בשלב זה ההשפעה היא בדיוק כמצופה וכמו ההערכות בימי כתיבת הסכם לפני 
כשנה.

הסכם לוקר והחלטת הממשלה לא מאפשרים בקלות שינויים אלו ונדרש דיאלוג 
ומשא ומתן, אבל רק במקרה הצורך, לכן:

גם בעניין זה צריך לקחת הכול בצורה מידתית ולא היסטרית. 
מאז כינונה של הכנסת נפגשתי, ואפגש גם בימים הקרובים )חלק תוך כדי סיורים 

בהתאחדות( עם חיים ילין המיועד ליו"ר הלובי החקלאי בכנסת הקרובה, עם אופיר 
אקוניס, אורלי לוי, איציק ועקנין, ועם אנשי לשכתו המיועדת של משה כחלון 
להסברה כללית, ובעיקר בבניית שיתוף פעולה חוצה מפלגות לקראת הבאות, 

אמשיך לעסוק בכך באופן אינטנסיבי.
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מאבק החקלאים המובל על ידי התאחדות חקלאי ישראל 
יימשך, ואנו שותפים לו, כי המאבק הוא להצלת ההתיישבות 

והחקלאות בכלל.

מהלכי התייעלות
ענף החלב עצמו מאותגר מאוד ונפעל ע"פ הדרך שפעלנו מאז 

כניסתי לתפקיד בבניית מערכת תמיכה רחבה מאוד ומתחת 
לרדאר ולא במלחמות, ומצד שני נהיה ערוכים לכל תרחיש 

קיצוני ולקיחה בחשבון החרפה של מאבקנו, וכל זה תוך הבנה 
ברורה מה אנו רוצים ומה מטרתנו.

מועצת החלב, במסגרת ועדת קראוס, וההתאחדות, במסגרת 
צוות אסטרטגי ובמסגרת ההנהלה ומועצת ההתאחדות 

בהמשך, יבחנו כל נושא בכובד ראש ובאחריות כדי להבטיח 
את עתידנו.

מעבר למאבק האסטרטגי קיימים לענף אתגרים נוספים כגון 
ירידה ברווחיות כתוצאה מהסכם לוקר;

התייעלות הענף היא מרשימה מקצועית ותפקידנו למצוא 
דרכים חדשות לביסוס הרווחיות.

אנו, כהתאחדות, הצהרנו בתחילת השנה על מהלכי התייעלות 
גם במבנה ההתאחדות ובתקציבו וגם בממשקי הענף מול 

החקלאית ושיאון, ובחודשיים הקרובים יובאו ההצעות 
להחלטת הנהלת ההתאחדות ומועצת ההתאחדות תוך כדי 

הצגת הדברים לענף כולו - וכל זה עד סוף 2015.
בסיכומו של דבר - תכנון הענף נשמר ושמירתו קשורה 

בשיתופי פעולה רבים אם בתוכנו, אם מול המחלבות ואם מול 
רשתות השיווק, ובעיקר בעבודה מול הכנסת והממשלה ותוך 

כדי הסברה לפי הצורך לציבור.
נמשיך בהכנות שלנו לכל אתגר אפשרי, כולל חשיבות 

חדשות בשיתוף פעולה מלא עם מועצת החלב, ונפעל אך ורק 
באחריות ולא בסיסמאות.

חלב עודף
סוגיה המלווה אותנו בתקופה האחרונה בכול שיח, השאלות 

אינן פשוטות וכך גם התשובות.
אל לנו לשכוח בעולם של שוק מתוכנן עודפים בסדר גודל של 

100 מיליון ליטר הם סכנה לתכנון.
הסתכלות מקצועית לתוך הסיבות מעלות לא מעט סוגיות 

שאינן קשורות ליצרן:
תנובת חלב של שני ליטר לפרה לא חזויה.  .1

רוב החלב העודף יוצר בחורף א]ינואר-אפריל[ עוד לפני   .2
אזהרות המועצה לבלימת היצור ובעיקר למנוע חוסר 

חלב בקיץ.
מכירת אבקת החלב מסורבלת ואיטית ולא בתזמון   .3

הדרוש.
המאבק שלנו מתרכז בבקשתנו להשתתפות הקרנות בתשלומי 

החלב עודף כדי מצד אחד להקל על היצרנים מצד שני אנו 
עומדים על עמדתנו על אחריות מועצת החלב בחלק מהסיבות 

בגללם  יוצר חלב העודף של שנת 2014.
בימים אלו נתבשר על תוצאות הדיונים בנושא.

סקר הרפתות
הסקר החל בחודשיים האחרונים בעיקר בנושא הפחת/

ההשקעות ברפתות, מציידנו פעלנו לכינוס ועדת המעקב של 
מטווה לוקר ועל סדר יומה שינוי הסכם לוקר בסעיף המתייחס 

לגובה המכסה הנבדק.
כיום ע"פ הסכם מדובר על רפתות מעל 600 אלף ליטר, 

בקשתנו לשינוי  מתבססת על העיקרון בהסכם המדבר על 
הגעת היצרנים ל700 אלף ליטר למכסה, כיום בפועל ממוצע 

הרפתות כ500 אלף ליטר ולכן דרושה החלטה להורדת הסקר 
לממוצע הקיים.

עד סוף חודש מאי יסתיים הדיון בנושא זה.

אם לא תבדוק, איך תדע?
קידוח בבלות

ואיסוף מכל הארץ

��������.indd   7 5/5/15   8:14 PM


