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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

מסיים את תפקידו

דברים
בשם

אומרם

תסמין הקורונה
בעוד העולם עסוק בקורונה 

והשפעותיה יוצאות הדופן על היקום 
כולו, במדינתנו  מחפשים יציבות 

פוליטית כדי לנהל את המדינה אחרי 
יותר משנה של שיתוק. ובתוך כל 

זה אנו מנסים לנווט את הענף ואת 
המשכיות שלו. השבוע )4.2( עתרנו 

לבג"ץ בעניין יבוא החמאה ולתוצאות 
ההרסניות של המהלך הזה כמו גם 

השפעה מכריעה על חוק החלב 
והתקנות העתידיות ובכלל על הסדרה 

תקינה של יצור חלב ומכירתו. 
עברו שנתיים מתחילת הוויכוח הפנימי 

על הסכם חדש כן או לא ועדיין 
האופציה היחידה היא ההסכם החתום 

מאוקטובר 2018 כמובן עם התאמות 
משמעתיות למצב הענף בפרט ומצב 

הכלכלה בכלל. זה המקום לציין כי נכון 
לעכשיו אף אלטרנטיבה לא הוצגה.
דיבורי הממשלה על תמיכה ישירה 
הם בגדר דיבורים בלבד, לא הוצגה 

שום תכנית והסיבה ברורה, אין 
מקור תקציבי לכך.  פתיחת השוק 

ליבוא חופשי של חמאה הינה חלק 
מרכזי באסטרטגיה של משרד האוצר 
שבכוונתו לפעול לביטול התכנון ולא 

חוסר בחמאה או כל שום סיבה אחרת.
התוכנית שלהם כך לפרוץ, ולשבור 

הסכמים קיימים כולל שינוי חקיקה 
חדשים וכל זה בכאוס ענפי תוך כדי 

פגיעה במועצת החלב ובכל כלי מתכנן 
ומווסת. הבלגן משרת את המטרה 

העליונה פירוק התכנון.

למה עכשיו אחרי 
חתימה על הסכם?

ההבנה הברורה בקרב פקידי האוצר 
באשר להסכם אוקטובר 2018 והצורך 
לערוך שינויים והתאמות משמעותיים 

הביאה אותם שוב למחשבה לביטול 
התכנון אבל הפעם באמצעות הריסת 

הענף ולא במשא ומתן או עבודה 
ראויה וישרה. האוצר פועל דווקא 

עכשיו, בימים אלו, בהם מדינת ישראל 

נסגרת בגלל הקורונה וכשחשיבות 
היצור המקומי ברורה לכולם ושמירת  

בטחון ואיכות ואספקת המזון  היא 
קריטית. בעלי התפקידים באוצר 

הפועלים נגד הענף, כמו שאול מרידור, 
עדי חכמון, אלי מורגנשטיין, ומובילת 
המאבק נגדנו תמר לוי רועה, אלו הם 

עובדי מדינה החיים את האג'נדה 
העצמאית שלהם ללא שום בקרה 

פוליטית ובטח בימים אלו, לכן מינוי 
השרים והמנכלים קריטיים יותר מאי 
פעם. מינויים פרסונאליים המונעים 

מפופוליזם יביאו כבר בשנה הקרובה 
שינויים גדולים מאוד בענף.

הפסד העתירה בעליון יביא לכך שכל 
שר יוכל לפתוח  יבוא בהינף העט שלו 

ללא שום צורך להסבר לאף אחד בדיוק 
כמו השר כחלון במקרה החמאה. 

הדרך הנכונה לפעול היא גיבוי מוחלט 
למוסדות התאחדות והליכה משותפת 
גם כשיש חוסר הסכמות פנימיות כמו 
אחרי הסכם לוקר או הסכם אוקטובר 

2018 בכל מקרה אחר הדבר יזרז מאוד 
את עניין פירוק הענף.

לעלות את המחיר הינו משפט בו כולנו 
שותפים בשמחה, האם הוא מציאותי? 
כל אחד  יעשה את חשבון הנפש שלו, 

על כל אחד מוטלת האחריות.
אם יש גורמים שלא רוצים לתת 

למוסדות התאחדות את הכוח והגיבוי 
לכו ותקימו ]הוקם כבר[ אישות 

משפטית שתייצג אתכם. התאחדות 
תשמור לעצמה את הזכות לקבוע את 

האסטרטגיה מול מהלך זה. המבחן 
הקרוב הינו בחירות בהתאחדות 

ובחירת מוסדות מאוזנים ומאפשרים 
והוגנים.

אנשים בענף שתבעו את התאחדות, 
הקימו גופי ייצוג אחרים הם לא 

פרטנרים או שותפים לשום 
הליך כזה ואין שום כוונה לוותר בעניין 

זה ולא יהיו שום פשרות.
ב2015 בוצעו בתקנון שינויים מרחיקי 

לכת כגון זכות המיעוט למגזר 
המשפחתי, אין בשום ענף הליך 

דומה, ויתרה מכך, בענפים בהן המגזר 
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המשפחתי בעל השליטה לא ניתנה 
שום זכות למגזר השיתופי. 

לכן יישור הקו חייב להיות מידי וכבר 
בבחירות למוסדות.

המגזר המשפחתי חייב להקים אתמול 
מנגנון בחירה באנשי המוסדות 

והעבודה שוטפת מולם  כתקנון משנה 
בהתאחדות, 112 רפתנים מהמשפחתי 
השתתפו בדיוני האסטרטגיה שערכנו 

ברבעון האחרון של 2019 כולם בלי 
יוצא מן הכלל דיברו על הצורך הנ"ל, 

למה זה לא בוצע?
הקלות הבלתי נסבלת להאשים 

את המגזר השיתופי במצב זה היא 
פשוט הדחקה של הבעיה האמיתית. 

אם מישהו חושב שקיים מצב בו 
התאחדות תעבור בשקט את המסכת 

של השנתיים האחרונות של קמפיין 
הממומן נגד התאחדות כולל סמסים 

מזויפים והטלות רפש ושקרים 
בכל מקום ניסיון לפגוע בכל הליכי 
הענף. אז אני מרשה לעצמי לכתוב 

לכם כי עד שאני מסיים את תפקידי 
בסוף מאי, אני לא אתן לזה לקרות 

ולפגוע בהתאחדות. זה לא יקרה יותר 
וההתאחדות שומרת על כל האופציות 

האפשריות להגן עליה ועל חבריה.

ושכל אחד שיעשה את 
החשבון שלו

ההתאחדות הכינה את עצמה לכל 
התרחישים פוליטיים, ארגונים, 

כלכלים, שירותים ובהובלתו של ליאור 
שמחה המנכל המיועד היא תמשיך 

לצמוח ולהוביל, גם אם יהיו גורמים 
שינסו לפגוע בהתאחדות, זה לא ילך 

להם, ההתאחדות חזקה, מגובשת 
ותמשיך לפעול למעל כל חבריה 

במציאות פוליטית קשה ומורכבת.

שלכם
אביתר דותן

חברת א.ב. מתכננים
איתך לאורך כל הדרך!

ronen@abt.co.il
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פגיעה במועצת החלב ובכל כלי מתכנן 
ומווסת. הבלגן משרת את המטרה 
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עובדי מדינה החיים את האג'נדה 
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