
]7[

אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

דברים
בשם
אומרם

מגדלים יקרים
הסדרה עכשיו

הענף נמצא בתקופה כלכלית טובה, 
תנופת ההשקעות נבלמה ואנו נמצאים 
בשלב של "אי וודאות " של ניהול הענף 

בטווח הארוך. בכל מקרה חוק החלב 
חי וקיים והוא הבסיס האיתן של 

הענף בשנים הקרובות לקראת חציון 
העשור הבא. סיום לוקר בסוף שנת 

2019 יביא הסכם ניהול ענפי חדש כזה 
או אחר, גם בלי הסכמתנו ובמסגרתו 

יחלו שינויים במסגרת החוק על פי 
ההסכמות או בלעדיהם.

בדומה להסכם לוקר הקיים בו אין 
ביטול תכנון בסוף שנת 2019 גם 

בהסכם המוצע לענף כיום, ב-2026 
אין ביטול תכנון מובנה. מקטרגי 
ההסכם המוצע טוענים כי  תנאי 

ההסכם הקיימים יביאו לביטול התכנון 
בכל מקרה, טענה זו נענית ע"י תומכי 
הסכם ,שלא ייחתם הסכם וזאת באם 

התנאים יהיו כאלו שיובילו לביטול 
התכנון.

 לכן אמירה שכזו היא פופוליסטית 
ולא רלוונטית כלל לעניין.

מבחן בג"צ
חוק החלב, כולל ממשקיו לחוקים 

אחרים כגון, כמו החוק לפיקוח 
המחירים עומדים למבחן הגבוה 

ביותר, בבית המשפט העליון. החלטות 
בנושא מנגנון מחיר המטרה והמחירים 

המפוקחים סובלים מטיפול ממשלתי 
המריח מפופוליזם הכי זול שיש. מצד 
שני, יש למדינה גם אינטרס להסדיר 
את ענף החלב ולכן מופעלים לחצים 
מכיוונים אלו. מכסות 2018 יחולקו, 

בלי נדר, בימים הקרובים ויהיה זה 
אקט סיום לתהליך אישורים ארוך 

מאוד אותו אנו לא זוכרים וגם עניין 
זה לווה במרכיב לחץ להסדרה. לכן 

החלטות בג"צ יצביעו על כיוון הענף 
לפחות בשנה וחצי הקרובה. ברור לנו 

כי מחיר מטרה גבוה לא משרת את 

האינטרסים של כולנו לטווח הבינוני.  
השפעתו על המחירים המפוקחים 

תגרור גם בפעם הבאה משבר ואולי 
יותר גדול. הצפי לרבעון הבא ולרבעון 

הראשון של 2019 הוא ירידה במחיר 
בעקבות ירידת מחיר המזונות. באשר 

לסקר 17, גם פה מקטרגי ההסכם 
המוצע נהגו להפחיד את כולם בירידה 

משמעותית ביותר כדי להגדיל את 
הנרטיב נגד הסכם. בסופו של יום 

הירידות הצפויות יהיו מתונות ומחיר 
המטרה יהיה בדומה למחיר של 

הרבעון האחרון אותו עברנו.

האתגרים נמשכים
החזיתות נגד הענף לא מסתיימות 

במחלבות ובאגף התקציבים באוצר 
נמצאים על הפרק שני איומים היכולים 

להשפיע דרמטית על התוצאות 
הכלכליות בשנים הקרובות. תקנות 
השפכים התעשייתיים וצער בעלי 
חיים, אנו מבצעים בהקשרים אלו 

כמה פעולות והראשונה היא, מינוי 
נדב גלאון כיועץ לרגולציה של הענף 

כולו ובעזרתו ובשיתוף פעולה של כל 
המוסדות השותפים שלנו ]חקלאית, 

שיאון, התאחדות[ נוכל להתמודד 
בעניינים אלו הנמצאים בראש סדרי 

העדיפות בימים אלו.

מאבק נוסף קשור למועצת המים 
שתדון בבקשת החרגה הנוספת של 

רפת החלב מהתקנות בעוד כמה שנים 
בנוסף על הארבע הקיימות. בימים 
אלו מוקם אגף חדש של צער בעלי 

חיים במשרד החקלאות. בימים רגילים 
הבשורה הייתה נשמעת כחיובית, 
אך הדחיפה להקמת האגף הגיעה 

מרחוב בלפור דרך פורום קהלת ועד 
הארגונים הקיצונים של צער בעלי 
חיים וגם המועמדים לניהול האגף 

מגיעים מגורמים אלו. לכן אנו מנהלים 
כרגע דיאלוג ובמקרה הצורך נפנה 
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לצעדים משפטיים למנוע ניהול קיצוני 
ולא סביר של האגף החדש כולל פניה 

למבקר המדינה והיועץ המשפטי. 
בימים כאלו כל ארגון גדול היה 

מתאחד מול כל המשימות הענפיות, 
אך לצערי מצבנו הפוך, אנו עדים 

להקמת מיליציות עם סדר יום ברור 
ועם המון כותרות והמשך בניית נרטיב 

של אנטי כלפי כל מה שנעשה בענף 
המאתגר שלנו.

איפה זה הסתיים אין לאף אחד 
תשובות. אנו פועלים כל העת בכל 
כך הרבה תחומים כמו, התפתחות 

הענף, הטיפול הענפי בכל ההיבטים, 
החל מהרפתן הבודד ועד הכלל. 

פעילות כזו לא תמצאו בשום מקום 
אחר בעולם אך לצערי מצב זה לא 

עומד לזכותנו אל מול כוחות האנטי. 
הסתכלות שלהם היא שלילית עם שיח 
שלילי ושום דבר לא נלמד. אכעיס את 
המקטרגים הקבועים ואומר, הממשלה 
אתנו, והציבור אתנו. אף אחד לא  נגע 
בנו בלי הסכמתנו. אך לא לעולם חוסן.

לסיום, שולח חיזוק גדול לתושבי 
עוטף עזה על עמידתם האיתנה 
ומקווה שבקרוב מאוד הם יחזרו 

לשגרה שקטה!!

אביתר דותן

חברת א.ב. מתכננים
איתך לאורך כל הדרך!
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