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 5באוגוסט2018 ,

דוח מנכ"ל
בג"צ תנובה ותשלומי המחלבות  -עדכון רביעי
מחיר המטרה עודכן ב.1.7.2018-
משרד החקלאות פרסם את פרוטוקול ועדת היישום ,אחרי פניית ההתאחדות לפרקליטות המדינה.
פרקליטות המדינה העבירה מכתב ברור בנושא זה למשרד.
כל המחלבות עדכנו את המחירים על פי התחשיב החדש.
הדבר מושפע גם מהחלטה עתידית של בג"צ תנובה בעניין המחירים המפוקחים ומהקשר למחיר
המטרה.
אכתוב זאת בבהירות :במצב שבו ההחלטה על הקפאת עליית המחירים המפוקחים על ידי בית
המשפט העליון כוללת את הקפאת מחיר המטרה ,המחלבות יבצעו קיזוז ועדכון בהתחשבנות; מיותר
לציין שהסיכוי לתרחיש זה נמוך ,אבל עלינו להיות אחראים ולקחת זאת בחשבון.
אני רוצה להודות מפה לכל שותפינו בטיפול בבג"צ ובהיבטיו השונים :למשרד ארדינסט-בן נתן-
טולדנו ולעבודה התקשורתית שלנו הפועלת על בסיס של ענייניות והצגת עובדות לאשורן ולא על
סחף להתקפות נגד.
לסיכום :חובה על המדינה לעדכן את המחירים המפוקחים ועלינו "לשתף פעולה" עם המחלבות בכל
דרך בנושא זה.

הסכם ענפי חדש
בבסיס ,תפקיד התאחדות מגדלי הבקר הוא שמירה על הניהול הענפי המאפשר פרנסה מכבדת.
לוח הזמנים הענפי קובע את סיום מנגנון מחיר המטרה הנהוג כיום בספטמבר  2019ואת סיום הסכם
לוקר בדצמבר .2019
ולכן ההתאחדות שואפת מדי ביומו להגיע להסדרה ענפית במועד המוקדם ככל האפשר כדי ליצר
ודאות.
התאחדות מגדלי הבקר היא הארגון היציג היחידי של יצרני החלב ועלינו מוטלת האחריות להגיע
להסכם.
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בשנה האחרונה פניתי באמצעות יומן זה ובכל כנס ומפגש ופגישה אישית ,למי שיש רעיון להסדרת
הענף בשונה ממבנה ההסכם הנוכחי  -אנא הציגו אותו למוסדות ההתאחדות ,כולל את הכלים
למימושו .כיום החומרים המתפרסמים הם מה לא ,לא מה כן!
הזמנה זו פתוחה וקיימת לכולם.

תכנון 2019
"רב סרן שמועתי" עובד שעות נוספות:
אותו "רב סרן" מקבל את הדיווחים ממקורות ממשלתיים ובהם "כביכול" המחלבות הודיעו רשמית
על הקטנת הביקוש לחלב.
התקשורת גם כתבה על רצון "כביכול" של המחלבות להורדת הביקושים בעקבות אי עדכון המחירים
המפוקחים.
ולכן ,לאחר פניות רבות של חברינו בימים האחרונים ,פניתי ישירות למחלבות כדי לקבל עדכון.
ואכן ,מחלבה אחת מתכננת הורדה של עשרה אחוזים ,אחרת רוצה לשמור על מכסת  2017ואחרת
תעלה את הביקוש של החלב בכמות מוגבלת ,תשובה סופית תהיה אחרי סגירת שיווק אוגוסט
והחגים ,ולכן להלן הבהרה לכולם:
מועצת החלב הודיעה לשר החקלאות על אי גידול המכסה בשנה הקרובה ,עם סיכוי להורדת
המכסה ,כשהכול כפוף לדרישות הסופיות של המחלבות .אמירה כזו צריכה לגרום לנו להיות "על
המשמר" ,וכבר במהלך ספטמבר להכריע בסוגיית גובה המכסה; לא ניתן יד לתרגילים של השהיה של
אף גורם שיגרום לנו נזק עתידי.
צריך לציין את עודפי החלב הקיימים ואת קרנות הוויסות ההולכות וקטנות בשל כך ,ולכן עלינו
לגדר את הסיכונים שלנו.

שבוע טוב לכולם
אביתר דותן
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