התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 10באפריל2016 ,

דוח מנכ"ל
אביב הגיע פסח בא
הצבע הירוק שולט בכל פינה בארץ הזו ,עונת התחמיצים ,המלטות רבות במשקים ,תנובת החלב עולה,
השקעות  2015נשלמות באתרים השונים ,פיילוטים בתחום השפכים פועלים בשבעה אתרים ,כנסים מקצועיים
ולא מעט מחקרים ופיתוחים חדשים צצים בשטח בימים אלו.
במקום להיות עסוקים באירוח תושבי הארץ הזו בענף המדהים שלנו ,ולתכנן את אירועי חגי הפסח ואת
אירועי חג השבועות ובעיקר ליהנות מפרי עמלנו ,אנו עסוקים בחיפוש אחרי העתיד והוודאות.
יש לי אמונה שאת הקרב הפוליטי ננצח ,אבל האם ננצח את הקרב הערכי? איני יודע.
אורי צוק בר ,אמיר לוי ואודי אדירי ,יגידו לעצמם תמיד  -יש עוד שנה ...קו עמדות מטורף לחלוטין ,ביטול
משטר התכנון באופן מוחלט ,או נתראה בשנה הבאה...
אנחנו אומרים להם שמודל כזה יביא לחיסול הענף ואת מה שהוא מייצג כלפי המדינה בהיסטוריה ובעתיד
שלה.
השבוע אמרתי שמי שיפגע ביכולת ההתפרנסות שלנו ,ימצא אותנו פוגעים ביכולת התפרנסות שלו  -לא פחות
מזה; תקוותי שלכולנו ברורה ההבנה לגבי מצבנו בימים אלו  -שום דבר אינו מוגזם ומוקצן ,בסבב זה החלש
יפסיד ,לא תהיה שום פשרה.
כל האמצעים כשרים על מנת לשמור על כל רפתן בנפרד ועל כולנו ביחד.

המאבק הוא על דמותה העתידית של החקלאות הישראלית בכלל ועל זכותנו להתפרנס בכבוד בפרט  -נצטרף
מחר (יום שני  )11.4בשעה  10:00לכנס המחאה באביבים ,למאבק של ארגון מגדלי העופות; השתתפותנו

חשובה מאוד ,יש בכנס אמירה ברורה לגבי ההמשך.

כל הדיבורים של קברניטי משרד החקלאות הם זריית חול בעיניים ואל לנו להתרשם מחיבוקי הדוב בנאומי
השר ובעיקר מדיבורים על הסכמות משותפות  -אין בזה תום לב.
אנחנו מצדנו סיימנו את ההערכות הראשונה  -מוסדות ההתאחדות יאשרו את הפעולות בשבועיים הקרובים
ומיד אחרי יום העצמאות נצא לדרך אחרת.
כל שבוע ובכל מקום המאמץ להידברות על העתיד עם הממשלה הוא ענק ויצירתי ובהיבטים רבים ,ולא נפסיק
לפעול בשום שלב.
עבודת מועצת החלב במסגרת ועדת קראוס היא חשובה ואנו נותנים את ידינו לכל דבר ,בתנאי שיהיה משתף
וחשוף ולא יביא בתוכו הפתעות אלא הסכמות מלאות תוך כדי עבודה משותפת.
אנו סומכים את ידינו על התאחדות חקלאי ישראל ועל מוביליה בדרך לשמירה של החקלאות כולה; עתיד ענף
החלב יובל על ידינו ובאחריותנו ובשיתוף פעולה עם מועצת החלב.
חלוקת המכסות הגיעה לסיומה לאחר חודשים רבים של מאבק צודק וראוי ועם הסבלנות הנכונה; אמירה
משותפת היא חזקה ,והליכה משותפת היא כוח הכרעה ועלינו לשמר זאת.
צריך לומר :המחלבות כולן היו בעלות בריתנו בחודשים אלו ,ופעלו ותמכו בנו ,ובימים אלו שבהם הרגישות
של הצרכן בשיאה ,ובעיקר כשהתקשורת הכלכלית רודפת אותן ,המחלבות עדיין עומדות לצדנו.
נשמר זאת ונצמיח את השותפות איתן.
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