התאחדות מגדלי בקר בישראל
ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 8ביולי2018 ,

דוח מנכ"ל
סוגיות הענף
הבוקר הצגנו לבג"צ את עמדתנו בעתירה המדוברת של מחלבת טרה.
שמירה על החוק והסבר מדויק על מורכבות מנגנון מחיר המטרה ועל משמעויות התרחישים בפגיעה
במנגנון היו במרכז תשובתנו.
בימים הקרובים תתקבל החלטה.
עליי להבהיר :מבחינה משפטית מחיר המטרה עודכן ב ,1.7.2018-וכל הספינים מסביב  -מטרתם
הסחת דעת.
נמתין בסבלנות.
בימים האחרונים נשמעים קולות של "גיוס כספים מרפתנים" שמטרתם הגנה בנושא מחיר המטרה
ושווי המכסה.
לידיעת המשלמים; איני יכול למצוא משפט מתאים יותר מ"אתם שמים את כספיכם על קרן הצבי";
הארגון היציג היחיד בחוק לעת עתה הוא התאחדות מגדלי בקר.
ויתרה מכך :התאחדות מגדלי בקר אינה משתתפת בשום הליך גיוס של כספים  -לא בעצמה ולא
בעזרת גופים אחרים ,רשמיים או לא רשמיים.
ההתאחדות נבנתה בשנים האחרונות עם עורף כלכלי חזק בדיוק לימים "סוערים" כאלו או אחרים,
ונדע להשתמש בכספים אלו לכל מטרה ,כולל הגנה משפטית ומאבק כזה או אחר.
מעבר "לירי בתוך הנגמש" ,איני מבין את האינטרס לעסוק בכך ולהחליש את העמדות שלנו  -גם
בימים ללא הסכם.
בעבר הזכרתי ביומן השבועי :לאחר פנייתו של יאיר בר-עזר לפני מספר שנים ,ההתאחדות עסקה
בנושא שווי המכסה ובתרחישים העתידיים עם המשרדים המובילים בארץ ,ונושא זה צריך להיות
בשיח ענפי במינון נמוך מאוד ,אם רוצים לשמור על האינטרסים שלנו.
המעוניינים לקבל אינפורמציה פרטנית  -נא לפנות אליי בכל עת.

משא ומתן
זכות קיומה של ההתאחדות היא דאגה קבועה לפרנסה מכבדת וניהול ענף המאפשר צמיחה
והתחדשות ויחסי סחר הוגנים.

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3079548
פקס04 - 6273501 .
טלפון04- 6279700 :
FAX: 972-4-6273501
E-mail: inbal@icba.co.il

3079548 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

התאחדות מגדלי בקר בישראל
ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
מתוקף זה עלינו לנהל דיאלוג תמידי עם המדינה כדי למצוא את הדרך.
תמיד אמרתי :ההסכם חייב להיות מבוסס על חמשת העקרונות הבאים:
 .1שמירת משטר התכנון
 .2מנגנון מחיר מטרה
 .3הבטחת הייצור המקומי
 .4גידור היבוא
 .5הבטחת הפורשים במחיר הוגן
אלו הקווים המנחים לכל אורך הדרך  -מוסדות ההתאחדות לא שינו את תפיסת ניהול הענף בצורה
אחרת ,וכל עוד לא שונתה ההחלטה ,תפקידי לעסוק בכך "שעה-שעה".
כתבתי ואמרתי עשרות פעמיים :למי שיש תכנית העומדת בחמשת עקרונות אלו שיציג אותם מיד;
אם למישהו יש עקרונות חדשים לניהול הענף  -שיגבש הצעה ויציגה היום במוסדות ולענף כולו.
זמננו מוגבל :חוק החלב ייושם על ידי הממשלה באפריל-ספטמבר .2019
במקום לעסוק בהקמת "מיליציות הנגד" ,השקיעו את כל המשאבים במציאת "מה כן".
יש לענף משאבים כספיים ומשפטיים והיבטים נוספים רבים  -בדיוק לשמירת הענף שלנו.
משפט אחד כלפי המחלבות :אנו מנסים לפעול בצורה רגישה בזירה הזו ,למרות קשיי אמת (בג"צ
טרה ,יצירת אנטי נגדנו בתקשורת ,איומים כאלו או אחרים); זה עדיין לא פוגע בבסיס מערכות
היחסים בתוך הענף והסתכלות קדימה ועל איך ייראה השוק לפחות בעשור הקרוב; יש חשיבות
לשמור על האינטרסים של המחלבות בכל עת ,ואנו מנסים ליצור היתכנות להסדרת הענף.

שבוע טוב לכולם
אביתר דותן
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