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סימוכין112 :
לכבוד
ח"כ אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
שלום רב,
הנדון :עמדת תנועת המושבים – מתווה לוקר
אנו עומדים ערב הכרעה גורלית להתיישבות והחקלאות הישראלית בכלל ולענף החלב בישראל ,בפרט.
מתווה לוקר ,עלול להביא לחיסול של הרפת המושבית ולפגוע קשה גם ברפת הקיבוצית.
הרוב המכריע של הרפתות המושביות בישראל הן רפתות קטנות ,אותן אלה ,שצריכות להתייעל ולגדול במסגרת
מתווה זה.
תנועת המושבים ,בתפיסתה ,מחזקת את הקטן ועוזרת לו לצמוח ולהתייעל ולא מעודדת את סגירתו כפי שמציע
המתווה.
מתווה לוקר ,מהווה קוטביות לתפיסת עולמנו ,תפיסה שמעודדת את שימורם של מרחבים פתוחים על ידי
החקלאות ,שמאפשרת קיום של אוכלוסייה יצרנית עם בסיס כלכלי איתן באזור הפריפריה ,בעיקר לאורך הגבולות.
המתווה ,המעודד סגירה של רפתות קטנות ובכך מהווה שינוי במדיניות כלפי פיזורה הגיאוגרפי של החברה
הישראלית.
תנועת המושבים ואני ,העומד בראשה ,מתנגדים לסגירת רפתות והצעתנו מהווה קו אדום להסכמה על המתווה.
הצעת המינימום להסכמה על המתווה:
א .מכסת מינימום תעמוד על  211אלף ליטר שמקורותיהם יהיו:
 ..כל הגידול הטבעי בארץ ,כולל מהקיבוצים יעבור להשלמה עד  211אלף ליטר ברפתות המושביות ועד
 0,111,111ליטר ברפתות הקיבוציות.
בסוף התקופה ,יערך תיקון ,המשק הקיבוצי יקבל את כל מכסתו והיחס בין המגזרים יוחזר לקדמותו.
 .1ממכסת יצרנים פורשים
 .0הרשום בסיף  .ו 1 -מבטל ומחליף את סעיף  5ו' בהסכם.
ב .מתן אישור להקמת אגודות יצרנים או שותפויות אמת ,ללא הגבלה בין בעלי משקים מושביים שברשותם
מכסת חלב.

ג .חלוקת הקצאת האוצר בסך  111מיליון  ,₪כדלקמן:
 01 ..מיליון  ₪לטובת מכסות ממשקים המעוניינים לפרוש במחיר אחיד בכל  4שנות ההסכם.
 .11 .1מיליון  ₪יוקצו כמענקים למשקים המעוניינים לגדול למכסה של  211אלף ליטר חלב וזאת לפי
ליטר מנויד לרוכש.
ד .תמחיר החלב במתווה לוקר ,לא ישתנה.
ה .משרד החקלאות ומועצת החלב יבנו תוכנית ליווי והדרכה למשקים קטנים על מנת לעזור להם בתהליך
ההתייעלות.
ו .נציג מהמשק המשפחתי יצורף לוועדת המעקב
ז .ועדת המעקב תדון גם בנושאים הבאים:
 ..במהלך תקופת הגידול עלול להתרחש אי ביצוע במגזר המושבי ,יש להשאירו לבצוע במגזר המושבי,
בהתאם לתחזית הייצור (במחיר מלא).
 .1זירוז הליכי רישוי הבניה.
 .0ועדת המכסות תוכל להמליץ על הארכת זמן האומנה ,במקרים מיוחדים ונקודתיים בהם מצויים
היצרנים שרכשו מכסה בהליכי הבניה שלא ניתן לסיימם מסיבות שאינן תלויות ביצרן.
תפיסת עולמה של תנועת המושבים עולה בקנה אחד עם תפיסת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכלל ובפרט עם
תפיסת עולמך.
אורית ,אני מבקש ממך לחתום על מסמך זה ולהחתים את מר לוקר ואת תניב רופא כיו"ר מועצת החלב.
להבנתי ,ללוקר אין בעיה ,מחיר החלב ותרומת המדינה נשארים ללא שינוי.










































העתקים:
יוסי ישי – מנכ"ל משרד החלקאות
אבשלום (אבו) וילן  -מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
יעקב בכר – מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר
שייקה דרורי – מנכ"ל מועצת החלב
תניב רופא  -סגנית למנהל רשות התכנון ,משרד החקלאות
שולחן החלב 



בתודהוהערכהרבה ,



מאירצור

מזכ"לתנועתהמושבים 
ויו"רהתאחדותחקלאיישראל 

