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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

דברים
בשם

אומרם

מגדלים יקרים
החלטת בית המשפט 

המחוזי בחיפה
התביעה נגד ההתאחדות נמחקה 

ולא נדחתה, אני מציע לגונבי הדעת 
להפסיק להטעות את האנשים 

)מפורסם הפרוטוקול ופסק הדין 
באתר האינטרנט של התאחדות( 
החלטה בעניין הבקשה להוצאות 

מחולקת לשתיים:
במקרה של תביעה חדשה יוטלו  א. 

הוצאות על הליך הישן במועד הדיון.
במקרה שעד 31.12.2019 לא יהיה  ב. 

הליך חדש נשארת הזכות להתאחדות 
לתבוע הוצאות.

התאחדות כהרגלה במקרה של הודעת 
משרדי הממשלה אליה על הליך ישום 
של הסכם תוציא הודעה ברורה עשרה 

ימים לפחות לפני תחילת יישום 
ההסכם.

היום שאחרי
חודשים רבים מתנהל קמפיין 

)באינטרנט בעיתונות כתובה - הפנים 
ענפית( הפוגע בהתאחדות באנשיה 
ובענף החלב בכלל, כולל שותפויות 

עם ממשקים חיצונים באינטרס 
משותף צר מאוד והינו ביטול הסכם 
ויש יגידו גם לפגוע במעמד מוסדות 

התאחדות. הקמפיין הזה הגיע לשיאו 
בניסיון להעביר את מנגנון מחיר 

המטרה מהוועדה הקיימת, נציגות 
בכירה שלנו )רחל בורשק( ולועדת 

המחירים המפוקחים, לשמחת כולנו 
מהלך זה נבלם.

ואז מגדילים לעשות ומספרים 
סיפורים על ההתאחדות כאילו 

אנחנו פוגעים בחוק החלב, ההטעיה 
הזו עברה ממזמן לניסיון הסתה 

חמור ביותר. עכשיו השאלה היא, 
האם הקמפיין הזה המנסה לפגוע 

בין השאר גם אישית, בבני אדם ואי 
ריצתו של מאיר צור בפוליטיקה כדי 
לייצג את כולנו )הכוונה אותנו( היא 

התוצאה המקווה והאם זה יסתיים 
עכשיו? 

התאחדות פעלה במישור המשפטי 
והמקצועי בלבד לא ניהלנו שום 
קמפיין נגד ולא ניהלנו מאבקים 

אישיים וגם לא נעשה זאת.
התאחדות מייצגת את כולם והיא 

מעניקה כלים ברורים ושקופים, 
כל אחד יכול להיות חלק מהמאמץ 

לשמור על הענף. הוקמו ועדות 
וצוותים לתקופת המעבר וחוסר 
הבהירות באשר לעתיד הכנסת 

והממשלה כולל וועדות וסיום הסכם 
לוקר. ברמה האסטרטגית, עדכון 

התרחישים הכלכליים והקמת תאגיד. 
רפתנים צורפו ולא מתוך המוסדות 

וע"פ בקשתם ומי שמעוניין יפנה 
במגזרו לאנשי המוסדות המייצגים 
אותו, קיבלנו הצעה להסדרת הענף 

והיא תוצג בענף כולו.
או שמבחירה ימשיכו רפתנים 

מסוימים להמשיך ולספר סיפור 
"שהכול יכול להישאר אותו דבר"

"וטוב שמנגנון המחיר יעבור 
לוועדה למחירים המפוקחים", אבל 

אלטרנטיבה אמיתית הם שכחו 
להביא במאבק שהם מנהלים חודשים 

ארוכים וזאת במקום להוציא 
משאבים על רעיון חדש הרי שהם 

הוציאו כספים ואנרגיה על מאבק נגד 
התאחדות.

ושוב אני חוזר ומדגיש, ההתאחדות 
פתוחה לכל רעיון ולכל דבר וכולם 

מוזמנים להיות חלק במאמץ הענפי.

שלכם 
אביתר דותן


