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דוח מנכ"ל
סובב ישראל
השבוע התאפיין בכנסים בעמק הירדן ,בעמק יזרעאל ובערבה ,ובמפגשים ברמת הגולן ,בגליל
התחתון ,בערבה התיכונה ,בבקעה וברמת הנגב ,וביום ראשון מתחיל סבב נרחב נוסף.
מחתימת ההסכם פגשתי למעלה מ 300-רפתנים ,לא כולל המפגש באחווה ,שבו לא ניתן היה לרדת
לפרטים הקטנים של ההסכם ולהסבירו כשורה.
בשבוע הקרוב אנו שבים למפגשים קטנים יותר.
אני קורא לכל רפתן לתאם מול ענבל מההתאחדות פגישה אצלו ברפת או מפגש עם אחרים .נגיע
לכל אחד ,בכל זמן ובכל מקום.

מכתב מהמחלקה המשפטית של משרד החקלאות
התבקשתי על ידי מספר חברים להתייחס פעם נוספת לעניין הזה.
בימים אלה חוק היועצים המשפטיים ושמירת עצמאותם במשרדי הממשלה על הפרק; בא מכתב זה
ועושה עבודה הפוכה.
 .1הסכם "רפורמת החלב" נחתם בפברואר  2018בין משרדי הממשלה.
למה לא הוצא המכתב בזמנו? ההסכם היה הרבה פחות טוב לחקלאים? טענת הגזל לא הופיעה
בשום מקום? (בסעיף אחר התייחסות לשיפורים בהסכם החתום).
 .2לכתוב בתוך חוות דעת משפטית טענה נגד גוף ,במקרה הזה ההתאחדות ,כשהכלי לחיזוק טענה
זו היא כתבה בעיתון? ללא שום חיזוק ועובדות אחרות?
 .3באופן ספציפי הטענה לגבי קבלת ההחלטות נבדקה בכלל? התשובה ברורה  -לא מוחלט.
 .4טענת "הגזל"  -איזו בדיקה נעשתה? אנחנו פנינו בעצמנו למשרד האוצר במהלך  2017למשא
ומתן ,ובכל שלב היה אפשר להפסיק אותו ולראות מה יקרה בסוף הסכם לוקר!
משרד החקלאות היה חלק מהמשא ומתן לכל אורכו ,ויתרה מזו  -מנכ"ל המשרד חתום עליו.
אך ורק בעיות וחילוקי דעות בין משרדי הממשלה עצמם ובתוך עצמם הובילו למכתב.
פנינו לדינה זילבר ,המשנה ליועץ המשפטי ,לגבי מכתב זה ,ובהמשך השבוע נפנה לגבי התנהלות
היועצת המשפטית לאבי ליכט ,המשנה ליועץ המשפטי .עוד לא נאמרה המילה האחרונה בנושא,
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ולאחר השלמת ההליכים המשפטיים נחשוף את כל מניעי המכתב עד המילה האחרונה.
כל אחד מכם יבחר באילו "ידיים" נכתבו המילים.
ההתייחסות במכתב מסוג זה צריכה להיות על המבחן המשפטי ,ולא אם ההסכם טוב או לא
ופרשנות על האווירה שלו .יש במכתב דברים ברמה המשפטית כגון בנושאי מועצת החלב ומכס על
העגלים שאותם צריך להסדיר בניסוח המשפטי הסופי.
התייחסות אחרונה לגבי חברים בתוכנו ה"שמחים" על מכתב זה ,רק לתזכורת :זה אותה מחלקה
משפטית הנעמדת על הרגליים האחוריות לשינויים בנושא שותפויות ואיחודים ומספרי ק"מ,
המאפשרים פרנסה מכובדת ,ויתרה מכך  -קולם לא נשמע בהגנה על החקלאים מול תקנות השפכים
"הבאות לכלותנו" עם השפעות כלכליות דרמטיות הרבה יותר גורליות מהסכם הקיים בשנה
הקרובה ,והרשימה עוד לפנינו.

מהסכם אוקטובר  2018להסכם של פברואר  - 2018נושאים עיקריים
 .1סכום ההפחתה בשנות ההסכם  -הופחתו ב 60-מיליון  ₪לעומת ההסכם הקודם.
 .2נוספו  50מיליון  ₪על ה 400-מיליון  ₪מההסכם הקודם ,והם הועמדו לטובת בטחונות
לתהליך הניוד של מועצת החלב.
 33 .3מיליון  ₪הועמדו לטובת תכניות פיתוח של רפתות לגודל של  1-1.2מיליון ליטר( .לדוגמה רפת
בגודל של  600אלף ליטר תגיש תכנית פיתוח להגדלת הרפת בשנות ההסכם עד מיליון ליטר
ותקבל את המענק).
 .4חישוב מחיר המטרה לרפת ב 2025-יהיה לפי גודל מכסה של  1.2מיליון ליטר ולא  1.5מיליון ליטר.
 .5במתווה המכס הקודם ההפחתה הייתה בש"ח בודדים בין שנה לשנה בשנות ההפחתה ,בהסכם
הקיים ההפחתה היא של עשרות אגורות בין שנה לשנה.
 .6הוכנסו שני מנגנוני הגנה על היצור המקומי עם מנגנון בדיקה מוקדם בשנים ולא ביום אחרי
עצירת השוק המקומי.
 .7בוועדות ובצוותי הפעולה השונים במסגרת ההסכם הוכנסו נציגים מהמגזר המשפחתי ומהמגזר
השיתופי.
אלו עיקרי השינויים.
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הסבר על סוגיות ההסכם  -משמעותיות
נושא המע"מ מלווה אותנו בוויכוחים עוד מימי הסכם לוקר .בשלב זה הסכומים כולם כוללים מע"מ.
במהלך המשא ומתן ניתנה אמירה בעת כניסת חוק השקעות לעידוד הון הסכם זה ייכלל בתוכו.
בימים אלו מונח בכנסת חוק זה ובו כללים שלא מאפשרים בכלל לאגודות חקלאיות "ליהנות" מחוק
זה אלא רק לחברות בע"מ ,ובכלל לתעשייה החקלאית נסגרה הדלת .ברור מאליו שאם יועבר החוק
במלואו ,גם אנו לא נהנה ממנו בהסכם שלנו ,ולכן נפעל בוועדת הכנסת לתיקון איוולת זו הפוגעת
בחקלאות.
סוגיה שנייה להבהרה :יש הטוענים על החלוקה החדשה בין משרדי החקלאות והאוצר (שווים אחד
לשני ,בניגוד לעבר אז היה רוב למשרד החקלאות) בוועדת היישום של מנגנון מחיר המטרה ,והגדרה
המחודשת של הסכמה כוללת של קבלת הנתונים השקופים שלה בכל המדדים ,עמדתנו הכוללת
והמשפטית קובעת שיהיה חיזוק מעמד התכנון ובמנגנון מחיר המטרה בסיום הסכם זה .טענות על
שקיפות ומעורבות  -הטענה המרכזית של משרד האוצר ברצונו העז ,גם על פי החוק ,להעביר את
המנגנון של החישוב לוועדה לפיקוח על המחירים ולשליטתו המוחלטת  -תמו הטיעונים!

שבוע טוב
אביתר דותן
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