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דוח מנכ"ל
עדכונים

משבר ענפי \ הסדרת הענף
שבועות מספר אנו מותקפים ע"י גורמים שונים בעיקר בעיתונות הכתובה ,בימים האחרונים עם
פרסום דוח מבקר המדינה בעניין משק החלב ובנוסף דוח שמחון התקשורת "מפציצה" כמה כתבות
ביום בנושאים אלו וכמובן כל עיתון עם האג'נדה שלו.
חברים יקרים ,אנו לא מתמודדים עם כותרות בעיתונים ,אנו מתמודדים על עתידנו!
חובה עלינו לשמור על קור רוח ובעיקר להתכוונן למטרה הבסיסית שלנו וזו הזכות לפרנסה מכבדת
ולא ענף של מסכנים!
הלב של כולנו פגוע ,פוגעים בכבודנו ,ובדרך רומסים גם את ערכינו!
אסור בשום פנים ואופן ואמרתי זאת פעמיים רבות אסור לנו לפעול מרגש,
"לא ע"פ כותרות בעיתונים ורשתות חברתיות בונים אסטרטגיה" !
נשמעים קולות של קבוצות בתוכנו למאבק ,חלק אחר לחתימה על הסכם מידי וחלק אחר בכלל
מדבר על שיווי המכסה ,ובימים הקרובים אם לא ייעצר תהליך זה יהיו עוד קבוצות עם עוד דגלים...
אני קורא לכולם להתרכז בעיקר ,לכל חבר דעה\עמדה ויש דרך להציגה; יש מוסדות לענף החלב.
החיפוש של אנשים לתהליכים "אוטונומיים" יביאו להחלשה גדולה ביותר ואני קובע הם גם לא
יצליחו.
בענייני מאבק מרכיב התזמון הוא הקריטי ביותר.
האם היום שמחיר המטרה סביר והרווחיות סבירה זה היום בו צריך לצאת למאבק?
סיום הסכם לוקר דצמבר  ,2019שנה וחצי לפני מאבק?
בסופו של יום וקראו היטב את הכתוב:
"דה מרקר"" ,גלובוס" ו"כלכליסט" המובילים בכתבות על הענף מופצים למגזר מסוים וקטן מאוד
מסה"כ האוכלוסייה וגם הקוראים על ענף החלב מעניין אחוז מסוים מאוד ,הדבר נבדק והמשבר
אותו אנו מרגישים ביום-יום הוא מנת חלקם של ציבור קטן מאוד וחלקו אפילו בעדנו בצורה
מוחלטת.
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לכן אנא קחו הכול "במידתיות" ,מאבק יכול גם להגדיל את "מגזרי האנטי" נגדנו!
בנושא שיווי המכסות ,נאלץ לכתוב את הדברים הבאים והיה טוב עם לא היה צורך בכך.
לפני שנתיים פנה יאיר בר עזר ליצור בדיקה בנושא ,ואכן כך קרה ,מאותו יום ענין זה מטופל ע"י
משרדי עו"ד ורו"ח המובילים בארץ בשקט ובצנעה הנדרשת.
אני קורא לאנשים המנהלים שיח על זה ופועלים ע"פ השמועות  -חדלו!
הסכם הסדרת ענף יהיה בשנה וחצי הקרובה זו עובדה ,ולכן עלינו לפעול ברמה הטקטית ליצור
היתכנות להסכם כזה בתנאים הנכונים השומרים על הענף.
פורסמו בתקשורת לא מעט מלל על הסכמים כאלו או אחרים ,בשלב זה לא הגענו לשום הסכמות,
מאיר צור ואנוכי מנהלים שיח ודיאלוג עם הגורמים ובאחריותנו לעשות כל מאמץ להביא הסדרה
לענף עם וודאות ופרנסה.
נשמעות גם תגובות ואפילו דרישות לתגובות בתקשורת ,ההתאחדות בחרה לשמור על איפוק מכוח
הענף ואיכותו ואנו מגיבים על פי הצורך ובצורה עניינית וממוקדת ,כל הרחבת הזירה תחשוף אותנו
לשיח רחב יותר ואולי מתלהם יותר ,האינטרסים בתוך הענף עם המחלבות ויתר הגורמים רגישה
ביותר ויש שני צדדים ולכן כל פעולה אגרסיבית יכולה להרע את מצבנו ,אנחנו שומרים לעצמנו את
הזכות לצאת למאבק או כל דבר אחר ובכל שלב.

בג"צ -טרה
אסור להכביר במילים על הפעולות בהם אנו עסוקים ,ניתן לומר משרד עורכי הדין ארדינסט-בן נתן-
טולדנו פעל אתנו במשבר לפיד\מחיר מטרה ב 2014-ותוצאותיו מורגשות גם בימים אלו.

שבוע טוב
אביתר דותן

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3079548
פקס04 - 6273501 .
טלפון04- 6279700 :
FAX: 972-4-6273501
E-mail: inbal@icba.co.il

3079548 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

