י"ח כסלו ,תשע"ו
 30נובמבר2015 ,
לכבוד
חברי שולחן החלב
הרפתנים במושבים

שלום רב,
לפני כשבועיים התקיימו הבחירות להתאחדות מגדלי בקר.
לצערי מערכת הבחירות יצאה מכל פרופורציה והיא המשך ישיר של שיח אלים ולא ראוי בין חברי
השולחן האחד לשני וכלפי כל הסובבים.
יש מי שבוחר לחזור על דברים לא נכונים מאות פעמים ברשת מתוך הרצון לייצר מהומה ,חוסר
ביטחון וכל זה על מנת לעודד עוד רפתנים לפרוש מהענף.
האלימות הזאת שהחלה בשיח בשולחן גלשה ביתר סט לרשתות החברתיות ואין לי ספק שאם לא
נעצור את זה באופן מיידי השלב הבא יהיה אלימות פיזית.
ההחלטה שקיבלתי ,לערוך בחירות ולא לקבל את הרשימה המוסכמת שהוכנה על ידי צוות רציני והגון
מהשולחן היתה טעות שלי.
ההחלטה באה לאחר שחברים בשולחן פנו אליי וטענו לקיפוח בגלל מערכת יחסים אישית .ולכן ביקשו
בחירות בתוך השולחן.
לצערי ,גם זה לא סיפק חלק מהחברים שניסו לפוצץ את הבחירות בהתאחדות.
ענף החלב נמצא בצומת דרכים משמעותית .הפער ברווחיות בין המשק הקיבוצי למשק המשפחתי
מחייב אותנו למצוא את הנוסחה לשימור הרווחיות במשק המשפחתי.
ברור לי שבמצב שנוצר ברווחיות המשק המשפחתי נמצא בסכנה קיומית.
מתווה לוקר שנכפה עלינו בהחלטת ממשלה מכביד מאוד על כל רפתן ורפתן.
את מתווה לוקר לא אני ובטח לא טוטי בלוך המצאנו .אני יחד עם כל מי שנחשב – שחשבתי שהוא
ההנהגה ברפת המושבית ניסינו למזער את הנזק.
בהחלטה פה אחד כולל מי שברגע ההצבעה הצביע נגד.
הצבנו תנאי מסמך מאיר צור שיחתם על ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,שרת החקלאות ואישור
המסמך בידי התאחדות מגדלי הבקר.
לצערי אחרי שכולם אישורו את המסמך בכתב המדינה לא עמדה בכל התחייבויות .אך למען הסר
ספק מתווה לוקר היה עובר גם אם היינו מתנגדים .ולכן הטקטיקה היתה לנסות ולמזער נזקים.

ולמען האמת למתווה לוקר היו גם שלושה דברים חיוביים
 .1לאפשר למגדלים שרצו לפרוש לעשות זאת בכבוד.
 .2לאפשר לרפתנים לקבל מכסת חלב במחיר סימלי.
 .3מתווה לוקר שמר על מסגרת ייבוא קטנה יחסית.
יש לזכור שללא מתווה לוקר התוכנית של הממשלה היתה פתיחת הייבוא עם מגבלות מינוריות.
התנהלות שולחן החלב-
א .אדגיש כי אני רואה חשיבות רבה לכך שיש לרפתנים במושבים פורום משמעותי שרואה
בראש ובראשונה את האינטרס של הרפתן במשק המשפחתי.
פורום של כל רפתן במושבים יכול להביע בו את דעתו .פורום שלמרות מחוייבותו לכלל הענף
דרך התאחדות מגדלי בקר יהיה מחוייב בראש ובראשונה למשק המשפחתי.
פורום שחייב להיות שותף בהובלת הענף למקום טוב יותר ,להיות שותפים בשיח במו"מ מול
הממשלה להסכם ארוך טווח שיבטיח את המשך קיומו של המשק המשפחתי לשנים רבות.
ב .ביום רביעי  ,02.12.2015יתכנסו  12חברי המועצה שנבחרו לישיבה ראשונה שבה יבחרו
את מוסדות ההתאחדות.
 .1חברי הנהלה -חברי המועצה יאשרו את הרשימה כפי שהצגתי.
 .2יבחר יו"ר מועצה מקרב המושבניקים.
 .3יבחרו הנציגים למוסדות הנוספים במועצה.
ג .על מנת לייצר חיבור ועבודה משותפת בין שולחן החלב להתאחדות מגדלי הבקר יו"ר
המועצה ישמש גם כיו"ר שולחן החלב ו  12-חברי המועצה ישמשו כהנהלת שולחן החלב.
ד .שולחן החלב חייב להתכנס לפחות אחת לחודש.
ה .אבקש מהיו"ר שיבחר ומזיו מטלון – מנהל השולחן לבחון צירוף של חברים נוספים לשולחן
לפי מפתח האזורים.
לסיכום חברים,
העבודה והאתגרים הניצבים לפנינו בחקלאות בכלל ובענף שלכם בפרט הם גדולים
ומשמעותיים.
אני בטוח שיש הזדמנות לבנות תוכנית עם הממשלה שתשמור על משק החלב המשפחתי
לשנים רבות.
חייבים עבודה רצינית ומקצועית שלכם הידע הרב ביותר לכך.
אני מבקש מכולם כולל כולם להיות חלק ,לקחת אחריות ,לתרום כל אחד מהידע שלו
ומהמקצועיות שלו לטובת הענף.
מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

