כ"ו תמוז ,תשע"א
 28יולי2011 ,
11-500-20
ליצרנים שלום,
אתמול החליט ראש הממשלה לאמץ את ההמלצות של ועדת קדמי בנושא שינויים במשק החלב ופתיחתו
לתחרות.
הדרך בה בחר ביבי להיענות לזעקתם הצודקת של הצרכנים עלולה לגרום לחיסולו של אחד מענפי הייצור
המפוארים ביותר שידע ענף החקלאות.
ההחלטה הצינית – ולצערי ,גם המאוד לא ציונית ,מהווה איום אמיתי ומיידי על משק החלב בישראל.
אין כל וודאות שתוצאות החלטות אלו יגיעו עד לצרכן וסל המוצרים אכן יוזל,אבל המחיר שישלם משק
החלב הישראלי יהיה אכזרי :כ 350 -רפתות ייסגרו ,קווי ייצור יצומצמו – ובמקביל לירידה של כ30% -
בהיקף הייצור המקומי יצומצמו כמובן גם כל הפעילויות הנלוות והמשיקות למשק החלב .אנו עומדים
לא רק בפני התייקרות ניכרת של התקורות אלא גם בפני מחסור במוצרי חלב בסיסיים בעונת הקיץ .
המתווה הקיים מחסל כמובן כל אפשרות אמיתית של המשך תכנון יעיל.
כל המסרים הללו הועברו על ידינו ואף "נטחנו עד דק" ופורסמו בשבועות ובימים האחרונים.
למרות האינפלציה הכללית במחאות הציבוריות ,היה ויש להם ביטוי בכל משדר חדשות – בטלוויזיה
וברדיו ,באתרי האינטרנט ובעיתונים.
אנו מקיימים גם פעילות לובינג ענפה ומושכלת – הן בקרב שרי הממשלה ,הן בכנסת.
אלא שבעולם הציני שבו אנו חיים זה לא מספיק .
נתניהו החליט שהוא "שובר את קרטל החלב" .הפילוסופיה של שטייניץ היא שחקלאי מעל גיל  50צריך
"לעשות אקזיט" משוק העבודה.
כל עוד לא נשנה/נבטל/נדחה/נרכך את המתווה שאימץ רוה"מ  ,לצערי בתמיכתו של שר התמ"ת,
המשמעות האחת של ההחלטה היא שפרנסתם של מאות רפתנים ופועלי ייצור במחלבות מוקרבת על
מזבח התעשרות מואצת נוספת של כמה טייקונים ויבואנים מקורבים .
עם זאת חשוב לזכור .החלטת רוה"מ לאמץ את המתווה היא לא סוף פסוק אלא רק תחילתו של השלב
השני בפעילות הנדרשת מאיתנו!!!
כולנו מכירים את המציאות וכולנו יודעים שיותר החלטות ממשלה לא יושמו מאשר אלו שכן .וזה באמת
תלוי רק בנו .בכולנו.
אנחנו חייבים להעצים את הפעילות הציבורית ,להגביר את הנראות – וככל שזה פחות סימפטי ,
להתעמת ישירות עם ראש הממשלה והשרים הנוגעים בדבר.
לא נניח כמובן גם לפעילות בכנסת – שם נתמקד בשימור תשתית התמיכה ובשכנוע.
אנחנו משוכנעים בצדקתנו ומאמינים שהצדק ינצח!

בכבוד רב,

שייקה דרורי
מנכ"ל

