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יומן השבוע מס' 16
 .9עצמאותנו
תקופת הקמת ממשלה מתאפיינת בריבוי שמועות והערכות ובעיקר ספינים של כותרות.
ענף החלב בהחלט דרוך לקראת מינוי שרי החקלאות והאוצר ,ובעיקר להבנה של תכניות הממשלה החדשה
בהקשר שלנו.
יוקר המחיה הוא בהחלט מטרת על ,וניתן לפעמים להתבלבל בסדרי העדיפויות הלאומיות ,או יותר נכון
בנבחרי הציבור והבנתם את יסוד הקמת המדינה ובעיקר את הישגיה ,בפרט בהתיישבות ובחקלאות.
בפתחנו יום העצמאות ה 76-וציפייה גדולה לעתיד.
לאן ארץ זו הולכת בכלל?
כתבתי בעבר ,ואני מציין זאת שוב :האתגר המיידי בניהול ענף החלב הוא הגדלת צריכת חלב וכתוצאה
מכך הגדלת ביקושים באמצעות קמפיין כללי של כל שותפי הענף (מחלבות ,מועצת החלב וההתאחדות)
במשותף ובאופן פרטני ,כולל ניסיונות פתיחת יצוא של מוצרים לרוסיה ולסין.
עדכון מחירים של המחלבות והרשתות בתחרות מול היבוא הוא מהלך הכרחי בחודשים הקרובים.
הבהרתי ,בשלב ראשון למחלבות ,על הציפייה ממהלכים אלו ,ובשבועות הקרובים מהלך זה יתגבר.
רשתות השיווק נלחמות על הישרדותן ויעשו הכול ,גם על חשבוננו ,להילחם על הצרכנים .מהלכי היבוא
ובניית מותגים מקומיים הם מהלכים שחלקם לגיטימיים וחלקם הרי אסון לענף כולו ,ולכן מתבצעות
בימים אלו מספר פעולות הסברה מולם מצד אחד ,ומהלכים כואבים לאותם גורמים המשחקים את
המשחק בצורה לא הוגנת מצד שני; מקרה רמי לוי והפלפלים לא יקרה פה.
האתגר מול משרד האוצר בכלל ומול פקידי האוצר בפרט אינו חדש ,ועמדתם ארוכת שנים לביטול התכנון
היא מטרה עליונה.
בשנים האחרונות ההסברה ,ובעיקר כוח פוליטי ,עצרו כל מהלך דרסטי בעניין זה ,ולהערכתי הממשלה
החדשה לא תיתן יד לשום פעולת "זבנג וגמרנו"; ויותר מכך :בשיחות השוטפות מול פקידי האוצר הם
עוקבים אחרי שבירת התכנון באירופה ,אחרי מאות רפתות הנסגרות ברחבי היבשת ואחרי המשבר הקיים
כבר בימים אלו ,ולכן:
אני מציע בהסתכלות בעניין זה פרשנות יותר זהירה ואחראית.
אין ספק שהאתגר המיידי (וכתבתי זאת לפני מספר חודשים) הוא הניסיון לפתוח את הסכם היבוא של
גבינות קשות; אנו עוקבים בצורה שוטפת אחרי קצב המכירות ,כולל המשמעויות כלפינו.
בשלב זה ההשפעה היא בדיוק כמצופה וכמו ההערכות בימי כתיבת הסכם לפני כשנה.
הסכם לוקר והחלטת הממשלה לא מאפשרים בקלות שינויים אלו ונדרש דיאלוג ומשא ומתן ,אבל רק
במקרה הצורך ,לכן:
גם בעניין זה צריך לקחת הכול בצורה מידתית ולא היסטרית.
מאז כינונה של הכנסת נפגשתי ,ואפגש גם בימים הקרובים (חלק תוך כדי סיורים בהתאחדות) ,עם חיים
ילין המיועד ליו"ר הלובי החקלאי בכנסת הקרובה ,עם אופיר אקוניס ,אורלי לוי ,איציק ועקנין ,ועם אנשי
לשכתו המיועדת של משה כחלון להסברה כללית ,ובעיקר בבניית שיתוף פעולה חוצה מפלגות לקראת
הבאות ,אמשיך לעסוק בכך באופן אינטנסיבי.
מאבק החקלאים המובל על ידי התאחדות חקלאי ישראל יימשך ,ואנו שותפים לו ,כי המאבק הוא להצלת
ההתיישבות והחקלאות בכלל.
ענף החלב עצמו מאותגר מאוד ונפעל ע"פ הדרך שפעלנו מאז כניסתי לתפקיד בבניית מערכת תמיכה רחבה
מאוד ומתחת לרדאר ולא במלחמות ,ומצד שני נהיה ערוכים לכל תרחיש קיצוני ולקיחה בחשבון החרפה
של מאבקנו ,וכל זה תוך הבנה ברורה מה אנו רוצים ומה מטרתנו.
מועצת החלב ,במסגרת ועדת קראוס ,וההתאחדות ,במסגרת צוות אסטרטגי ובמסגרת ההנהלה ומועצת
ההתאחדות בהמשך ,יבחנו כל נושא בכובד ראש ובאחריות כדי להבטיח את עתידנו.
מעבר למאבק האסטרטגי קיימים לענף אתגרים נוספים כגון ירידה ברווחיות כתוצאה מהסכם לוקר;
התייעלות הענף היא מרשימה מקצועית ותפקידנו למצוא דרכים חדשות לביסוס הרווחיות.
אנו ,כהתאחדות ,הצהרנו בתחילת השנה על מהלכי התייעלות גם במבנה ההתאחדות ובתקציבו וגם
בממשקי הענף מול החקלאית ושיאון ,ובחודשיים הקרובים יובאו ההצעות להחלטת הנהלת ההתאחדות
ומועצת ההתאחדות תוך כדי הצגת הדברים לענף כולו  -וכל זה עד סוף .5192
בסיכומו של דבר  -תכנון הענף נשמר ושמירתו קשורה בשיתופי פעולה רבים אם בתוכנו ,אם מול
המחלבות ואם מול רשתות השיווק ,ובעיקר בעבודה מול הכנסת והממשלה ותוך כדי הסברה לפי הצורך
לציבור.
נמשיך בהכנות שלנו לכל אתגר אפשרי ,כולל חשיבות חדשות בשיתוף פעולה מלא עם מועצת החלב,
ונפעל אך ורק באחריות ולא בסיסמאות.

 .5חג שבועות
"חג החלב"  -חגיגת שבועות בטעם של פעם תיערך במושב באר-טוביה.
האירוע מהווה גשר מחבר בין אזרחי ישראל להתיישבות בכלל ,ולרפתנים ולענף החלב בארץ בפרט.
כחלק מאירועי "חג החלב" אנחנו מקיימים תחרות ענפית תחת השם "תחרות הפרה היפה".
האירוע מתפרס על פני שלושה ימים (בהם יום אחד שמיועד לקהל מקצועי) ובהם מוזמנות משפחות
שמעוניינות בחוויה מסורתית ומיוחדת לחג השבועות דרך עיניהם של החקלאים  -הרפתן ,היינן ,הירקן,
הדבוראי וענפים נוספים שונים.
באירוע יהיו גם מגוון פעילויות ובהן טקס הבאת הביכורים המסורתי בהשתתפות הילדים האורחים ,ביתני
הפעלה ומזון מתוצרת מקומית ,הופעות ואטרקציות נוספות לכל המשפחה.
תחרות הפרה היפה
ביום שישי ,55.2.92 ,מהשעה  1:11עד  92:11תתקיים תחרות "הפרה היפה" לזכרו של איתמר צור ז״ל שנפל
במלחמת לבנון השנייה .האירוע בחסות ובשיתוף פעולה של מועצת החלב ,התאחדות מגדלי הבקר ,שיאון,
שולחן החלב המושבי ,תנועת המושבים והחקלאית.
"הפרה היפה" תיבחר עפ"י קריטריונים כגון תפוקת חלב ,תכונות ייצור ויופי ,אשר יישפטו ע"י השופט
המוסמך דוד בן עוזיאל .התחרות נושאת פרסים.
לאירוע מוזמנים שר החקלאות ,וכל מי שהחקלאות וענף החלב בראש מעייניו ,ובראש ובראשונה
הרפתנים.
לרפתנים ולמשפחותיהם הכניסה בתשלום ( 01ש"ח למבוגר ₪ 01 ,לילד).
הפרסים
פרס ראשון ,מתנת מועצת החלב:
כרטיס טיסה זוגי ושהייה בתערוכת הרפת  Dairy expoבארה"ב.
ליתר המשתתפים:
סיוע בהובלה על-סך  ₪ 011לפרה.
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