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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

דברים
בשם

אומרם

ביצועי הענף המשתקפים בתוצאות 
העסקיות בשנת 2016 והחציון הראשון 

של השנה מצביעים על מגמה יציבה 
בהיבטים הכלכלים והמקצועיים. הצמיחה 

בביקושי מוצרי החלב בולטת מול ירידה 
חדה במוצרי מזון אחרים כגון בשר מעובד 
ומוצרים יבשים. הענף עומד ביעדי תכנית 
היצור הענפית והעדר גדל בצורה ריאלית , 
במגזר המושבי והשיתופי הושקעו כספים 
רבים בפיתוח וע"פ האומדנים הקיימים, 

בהיקף הגדול ביותר בתקופה ללא רפורמה 
ולהזכירכם ללא מענקים מיוחדים.

תקנות השפכים
תקנות השפכים התעשייתיים מעסיקים את 

הענף רבות ובכל עדר נבדקים הפרמטרים 
והצרכים הספציפיים ורוב הענף עובר 

מהפכה בנושא זה. לכל בעלי הרפתות שטרם 
החלו להסדיר את הנושא, מהבדיקה או 

לחילופין מהטיפול באתגר, יש כאן אזהרה 
ברורה , הם ימצאו את עצמם בתוך שנתיים 

בתשלומים גבוהים של קנסות בלי שום 
יכולת אמיתית של המערכת לעזור להם. 

ההחרגה הקיימת מעניקה זמן סביר למציאת 
פתרונות לכל אחד ואם לא ימצאו פתרונות 
נפעל להארכת החרגה, בשלב זה יש עיסוק 

מלא בישום הפתרונות הקיימים.

מחיר המטרה
מנגנון מחיר המטרה עמד שוב במבחן על 
חוזקו החוקי, לראשונה התנהל מאבק בו 

המחלבות שותפות, לשמחתנו החלטת 
הועדה יושמה באופן מלא ע"י קברניטי 

משרד החקלאות. המחיר כלל הפעם פיצוי 
על הבשר והשלמה והחזר מהסכם לוקר, 

התחזית לרבעון הבא ללא שום עליה. אם 
לא יקרה שום דבר חריג, הרבעון הבא הינו 
ערב ראש השנה ותקוותנו לקבל את השנה 

העברית החדשה ללא הפתעות.
הכנות להסכם כולל

בתקופה הקרובה נעסוק בוועדה הלאומית 
של צער בעלי חיים ומיזם חדש של איכות 
סביבה הנקרא כרטיס ירוק, הקשור בחלקו 
בענייני פיזור זבל בשדות ובעיקר בהכנות 

להסכם החדש. הדו שיח המקצועי עם 
משרד החקלאות ממשיך ואנחנו נקדם 

בברכה שיתוף פעולה מלא בהסכם חדש 
בשנה הקרובה עוד לפני חוק הסדרים של 
שנת 2019-2020. הצוות האסטרטגי של 

התאחדות יכין את הרעיונות להנהלת 
התאחדות וממנה הרעיונות יועברו למגזרים 

השונים לדיון ולאחר הסכמות, הדברים 
יובאו בכנסים ענפיים ובסוף הדרך יובא 

לאישור מועצת התאחדות.
קיימות תחילת הבנות להסכמות על שמירת 

משטר התכנון ומחיר המטרה בתוך הסכם 
ארוך טווח הכולל טיפול ברגולציית הענף 

מול משרדי הממשלה. ממשלה נופלת, 
חילופי גברא כאלו או אחרים במשרדים 

יכולים בהחלט לעצור את ההתקדמות וגם 
להפוך את רוח הדברים ומשרד האוצר 

הידוע ברצונו לראות שוק חופשי וענף החלב 
הוא האתגר הגדול שלו ולכן עלינו להמשיך 

בתכנית הסדורה בה אנו פעולים כבר למעלה 
משנה בעניין הסכם חדש. נשלים תוכניות 

מקצועיות, נבנה את המערך המשפטי, נגייס 
לוביסיט, יחסי ציבור כשהכוונה להיות 

מוכנים בכל שלב לכל תרחיש אפשרי.

לימודים ברופין
אנו משלימים בימים אלו בניית מסלול 
הנדסאי, אקדמי ברופין ובסיומו יוענק 

תואר למנהל עסקים עם התמחות ברפת. 
לאחר שנה של דיאלוג נוכל להציג מערך 

לימודים מקצועי ומעודכן עם אופק אקדמי 
בימים הקרובים. שמונת מקבלי המלגות של 

התאחדות לשנת 2017 יוצגו בכנס המדעי 
הקרוב ובחודש הקרוב יחל תהליך הבקשות 
לשנת 2018. ואלו מצטרפים לארבע מלגות 

המחלוקות לעובדי התאחדות.
החל מ1.7.2017 נכנסנו להסכם חדש עם ענת 

קשב ועד סוף השנה המחיר יופחת ב- 60 
אגורות לפרה, הוזלה דרמטית ומשמעותית, 

כמו כן יוקם אתר אינטרנט חדש כחלק 
מהסכם.

עד סוף השנה נחל בפרויקט התחדשות של 
המערכת המרכזית ]נעה,ספר עדר ועוד[. 

כחלק מהיעדים האסטרטגים של התאחדות 
אנו בוחנים את האיחוד התפעולי הענפי 

)חקלאית ושיאון והתאחדות( הקמת 
מתקן יבוש, שותפות במחלבה, פרויקטים 

במסחור בידע ברוסיה וסין, הרחבת פעילות 
המעבדה. וכל אלה במטרה לחזק את יציבות 

התאחדות בשנים הבאות ולהקנות יכולות 
עם בסיס רחב של פעילות והכנסות מגוונות 
בכל תרחיש ענפי וליצור אינטגרציה ענפית 

יעילה וכלכלית ולא מבוססת  בלבד על 
תשלומי הרפתות.

מאחל לכולנו קיץ קל וחופשה חובה ונעימה 
לכל אחד מכם.
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