התאחדות מגדלי בקר בישראל
ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 16ביולי2018 ,

דוח מנכ"ל
בג"צ טרה  -עדכון
אתמול בצהריים הסתיימה תקופת ההארכה של הגשת העמדות בעניין בג"צ טרה ואנו ממתינים
להחלטת השופט.
המדינה דחתה פעמיים את מועד ההגשה של עמדתה ,בגלל מחלוקת בעיצוב העמדה.
בסופו של יום ,עמדת המדינה תקיפה ודורשת ליישם את חוק החלב ואת מנגנון מחיר המטרה
במלואו ,כולל הבהרה חד משמעית על עליית המחיר אוטומטית ב 1.7.18-ובנוסף הצהרה ברורה
לחוסר המשקל בקבלת החלטה ובצורך בחתימה של מנכ"ל משרד החקלאות (זו חתימה טכנית
לחלוטין).
ההתאחדות יוצגה ע"י משרד עורכי הדין ארדניסט-טולדנו-בן נתן באמצעות עו"ד רן שפרינצק ,מנהל
מחלקת הבג"צים של המשרד.
אין צורך להרחיב במילים על עבודה סיזיפית מאוד בשבועיים האחרונים  -של מערכת שלמה של
גופים ושל אנשים ליצור את העמדה שלנו ולהשפיע על העמדות האחרות באמצעות הסברה.
נמתין בסבלנות להחלטה.
תשלומי מחלבות
השבועות האחרונים היו מלאים בקמפיינים תקשורתיים נגדנו ,בחלקם "מתוזמרים" על ידי
המחלבות ,כולל איומים מורכבים; בימים הקרובים ,עם החלטת בג"צ ,תהיה השפעה על אופן
ההתנהלות הענפית ויגיעו זמירות נוספות; בשטח ,מחלבה אחת כבר ביצעה התחשבנות על המחיר
של הרבעון הקודם ,בניגוד מוחלט לחוק ולתקנות ,ואחרי החלטת בית המשפט העליון עניין זה
יובהר ויוסדר!
אחרי הבג"צים (של טרה ושל תנובה) יש ענף לנהל באופן שוטף ועלינו מוטלת האחריות לא לשפוך
את הדלי עם החלב ,וליצור מחדש את שיתוף הפעולה עם המחלבות לעתיד טוב יותר.
אנו חייבים לפעול בשיקול דעת.
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הניסיון לפגוע במנגנון מחיר החלב רק החל ,ולפנינו שנה שלמה להילחם על כך .ההתאחדות עסקה
בשנה האחרונה ובשבועות האחרונים עם הבנה של סיכוי נמוך ביותר להסכם ענפי ובו העברה של
מנגנון המחיר לוועדה על פיקוח המחירים הייתה מבוטלת בצורה עמוקה ורחבה ,והיא נערכת לכך.
אם המחלבות ימשיכו לנסות "לשבור את הכלים" ולא להיות חלק מהסדרה כוללת ,נדרוש במסגרות
המשפטיות שינויים בקרנות מועצת החלב בהיבט עודפי חלב וניצור משוואה חדשה.
והיד עוד נטויה .אחרי הבג"צים לא נסבול ניסיון לשבירת הענף באמצעים כוחניים!
שיח ענפי
בנימה אישית:
אני קורא את הדברים ואיני מבין את "מסר הפלגנות" הפנימי.
ההתאחדות מטפלת בכל דבר לגופו" :בג"צ"" ,תקנות שפכים"" ,צער בעלי חיים" ,ורק בימים אלו
עניינים אלו בשיאם .יש לנו משרד עורכי דין מהמובילים בארץ ,מטה שלם "סביב" עניינים אלו;
מבחן התוצאה ,לפחות עד עתה ,הוא טוב מאוד.
שחררו את השיח הנ"ל ,אף אחד לא יטפל יותר טוב מההתאחדות בנושא שווי המכסה או בכל דבר
אחר הקשור לענף.
גם אם יהיו עשר "מיליציות פנימיות" ,בסופו של יום ההתאחדות היא הארגון היציג בחוק ,ונפעל כך
ונגן על כוחנו במלוא העוצמה במקרה הצורך.
אני קורא לכל הרפתנים היושבים מסביב בשקט :צאו "החוצה" ותאמרו את דברכם ,הגיע הזמן!

שבוע טוב לכולם
אביתר דותן
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