התאחדות מגדלי בקר בישראל
ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 23ביולי2018 ,

דוח מנכ"ל
בג"צ טרה  -עדכון שני
טרה ביקשה ארכה נוספת כדי להגיב על כל העמדות שהגישו כל המעורבים בעתירה.
השופט נתן לה ארכה עד היום (.)22.7
כל ניסיון שייעשה היום להאריך שוב את קבלת ההחלטה  -ייענה בעתירת נגד של ההתאחדות ,ובה
נדרוש הפקדת פיקדון מול נזקים אפשריים שלנו עם סיכוי גבוה לקבלת בקשה זו.
נמתין בסבלנות להחלטה.
תשלומי המחלבות  -עדכון שני
שיטת המקדמות וגמר חשבון בתשלומים נהוגים ברוב המחלבות בשיטה אחידה .המחלבה שבה גמר
החשבון נעשה בצורה אחרת ,עשתה דין לעצמה  -בניגוד מוחלט לחוק  -וההתחשבנות שלה נעשתה
לפי מחיר המטרה של הרבעון הקודם.
יש לכך השלכות משפטיות כבדות ואנו מקווים שהמחלבה תשקול זאת מחדש ,אחרת ננקוט צעדים
העומדים לרשותנו ולכל משק בנפרד.

דיון מיוחד " -משבר בענף" בדירקטוריון מועצת החלב
ביום חמישי האחרון התקיימה ישיבה בהשתתפות שלושת המנכ"לים של המחלבות הגדולות.
המחלבות דרשו שיתוף פעולה מלא בכל עשיית הסכם עתידי של הענף ותמיכה מלאה בנושא
המחירים המפוקחים.
לנושאים אלו התייחסתי ולהלן תקציר הדברים:
 .1עיקר החיכוך האמתי היום בין המחלבות ליצרני החלב הגולמי עומד על העניין הבא:
המחלבות רוצות שמחיר המטרה יֵרד ,נכון להיום ,ב 20-אגורות ומיד ,לעומת המדינה,
בהסכם המוצע ,בפריסה עד  ;2025מפה מתחילים ,בימים אלו ,השיח העימות.
 .2זכות המשא ומתן על עתיד הענף שייכת לארגון היציג בחוק  -התאחדות מגדלי הבקר.
 .3כל רצון לשיתוף פעולה לא יכול להתבצע לפני תשלום מלא על פי החוק של מחיר המטרה
ליצרני החלב גולמי.
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 .4לאורך כל המשא ומתן בשנה האחרונה המחלבות היו שותפות ,ויתרה מכך  -אי הגעה להסכם
בשלב זה נעוצה בעיקר בגלל נושא גידור הייצור המקומי והיבוא החשובים להמשך ההתנהלות
הענפית ,כוללת המחלבות.
 .5בעניין התמיכה בעליית המחירים המפוקחים האמת אחרת לחלוטין  -יש תמיכה מוחלטת
במחלבות בעניין .שר האוצר הציע פתרון הכולל בתוכו את כל האלמנטים במחלוקת ,ואנו הסכמנו
לדון בכך .העניין נפל בגלל חוסר היתכנות משפטית.
 .6הטענה המרכזית של המחלבות הייתה נגד מועצת החלב כלא מייצגת את כלל הענף" ,כביכול".
במקרה הטוב זה "שקר אינטרסנטי" ,במקרה הרע  -המשך קמפיין לשבירת הענף .המגן הגדול ביותר
של המחלבות היא מועצת החלב .ניתן לראות זאת בתקנות הוויסות השונות ובקרנות המועצה.
אין אח ורע בעולם להשתתפות המגדלים (כולל במדינות עם תכנון כגון נורבגיה וקנדה) בטיפול
בחלב עודף! ולכן הייתה נדרשת מהמחלבות קצת "צניעות" בעניין זה.
יש האומרים שיש גורמים המעוניינים לפרק את עניין התכנון בהקשר של מנגנון מחיר המטרה כבר
היום .קשה להתווכח עם העובדות ועם ההתרחשויות בפועל ,ניתן לנתח זאת ממקום של לחץ כלכלי
או ממניעים אחרים .המעניין ביותר  -אגף התקציבים באוצר ואפילו משרד רוה"מ לא חלק מזה,
ומשרד החקלאות הוא מרכיב מוביל בענף מוביל ,לכן קשה להאמין בהובלה של קמפיין כמתואר,
ואולי בכלל יש לאחרים חוסר הבנה לגבי איך הדברים עובדים בכלל?
סלחו לי על פשטנות יתר  -לדעתי זו הסיבה היחידה!

שבוע טוב לכולם
אביתר דותן
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