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 דוח מנכ"ל
 

 תקופה חדשה
 

משרדי הממשלה האוצר וחקלאות החליטו להעביר בקריאה ראשונה במסגרת חוק הסדרים את 

 .2026הסדרת משק החלב עד לשנת  ןהסיכום התקציבי בניהם בעניי

 והשלישית של חוק הסדרים תהיה באמצע חודש מרץ לפני יציאת הכנסת לפגרה. ההקריאה השניי

המשמעות היא האפשרות העומדת לענף כולו לחשוב על עתידו ולקבל החלטות מהסיבות הנכונות 

 ובעיני התאחדות מגדלי הבקר לא השתנה דעתנו והיא להגיע להסכם בהקדם האפשרי.

קיים שיח ענפי ונשמעות קריאות "מכאן ומכאן" אבל לא נשמעה שום אלטרנטיבה אמתית 

 ומציאותית.

אתגר של הענף הוא במעמדו המשפטי בסוגיות ולא "קריאות במגפון בפתח וה 2019שנת 

 " .יהווירטואל

 בתקופת "לוקר" עזבו רפתות רבות מיצירת אי הוודאות ומהעליהום "בא עלינו גינהום",

אנו עובדים במציאות ושמים לעצמנו "מראה אמתית"  המאשימים אותנו בהפחדות כדי ליצר הסכם,

 לי הבחנה פוגעים בענף וגורמים לאנשים "לחשוב"  על עתידם למה?אבל אלו הצועקים ויורים ב

 אולי יש למשהו אינטרס לגרום לרפתות לפרוש?

 הסכם הקיים עם שינויים ובלי שינויים לא מכוון לפרישה בדיוק ההפך.

רפתן בעל מכסה נמוכה יכולה להחליט על עתידו במשך התשע השנים קרובות למה הוא צריך 

ברמות הביקושים  תהתפתחויו השנה הקרובה צפויה להיות דומה לשנה האחרונה, לפרוש?

 למה לפרוש? 2020-וב 2019-בבמחלבות גם מצביעים על כיוון דומה 

 שיש פה הסכם של חיסול המגזר המשפחתי? ןלמי יש אינטרס להציג את העניי

זה  עהשתתף באירוהמגזר המשפחתי מארגן כנס השבוע ולדעתי האישית על כל רפתן משפחתי ל

 ולהבין את התמונה המלאה ללא "מסננים" "הסחות דעת".

ואף  םדבר אינו מובן מאליו במבנה התאגידי ,תאחדות הקנתה זכות החלטה למגזר המשפחתיהה

כי כל החלטה תצריך  ולכן החלטה על עתיד הענף דרושה השתתפות גדולה, אחד לא מתחרט על כך,

 ל אחד הוא חלק מזה.את הסדרת הענף לשנים הבאות וכ

   
 

 שבוע טוב לכולם
 אביתר


