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חלוקת מכסות
בהמשך לעדכון מהיומן הקודם בנושא :השר החליט כמדיניות לחלק את המכסות ברובן לבעלי מכסות
מתחת ל 700-אלף ליטר ולהותיר  15אחוז לחלוקה ליצרנים הגדולים במגבלות שונות.
הדבר אינו נכון במישור המקצועי ,לכן ההתאחדות תוביל מהלך להתנגדות להחלטה המסתמנת
בדירקטוריון מועצת החלב ומאוחר יותר בוועדת הכלכלה; להזכירכם  -בשנה שעברה עמדתנו הייתה
ברורה" :בלי שום פגיעה במישור המקצועי המביא בסוף לפגיעה בתכנון".
עמדת ההתאחדות בעניין היא לחלק בדומה לשנת  2016גם במגזר המשפחתי ( 70אחוז לבעלי מכסה
מתחת  700אלף ליטר ו 30-אחוז לבעלי מכסה מעל  700אלף ליטר) כדי לשמור על מידתיות ועל יכולת
הייצור.
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תכנית ייצור ל - 2017-אזכור שני
לבקשת חברים רבים המתכננים את שנת  - 2017בגלל אי קבלת תוצאות הסקר עד עתה ,ערכתי עבודה
עצמית בנושא התייעלות הענף בארבע השנים האחרונות ,כדי לתת מסגרת והערכה לכולנו מטעמי
בלבד; הערכתי היא שמרנית ומבוססת על מספרים בפועל.
בחישוב הנוסחה של הסכם לוקר ,על פי הנתונים הקיימים כרגע ,צפוי החזר התייעלות עד גובה עשר
אגורות מקסימום ,כלומר  -בניכוי/קיזוז של ארבע אגורות וחצי של הרבעון האחרון של שנת 2016
תיוותר יתרה של בין ארבע לשש אגורות עלייה במחיר המטרה ברבעון הראשון של שנת .2017
כל זה מנקודת הנחה שלא יתווספו בסקר נתונים דרמטיים שלא לקחתי בחשבון.
מודע לביקורת שתופנה אליי מגורמים שונים על הערכה זו ,דאגתי לתוכניות ייצור הגיוניות ולא כאלה
שמושתתות על שמועות המבוססות על חוסר הבנה מוחלט של הנוסחה בהסכם לוקר; עניין זה גובר
ולכן אני לוקח את האחריות המלאה על הדברים.
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הסדרת הענף בעקבות פתיחת מכסות היבוא לבשר מצונן
פגישה נוספת בין נציגי המפטמים למשרד האוצר הגיעה למבוי סתום.
במהלך השבוע הקרוב יימשכו המגעים.
במקביל לכל זאת המאבק מול שר האוצר באופן אישי נמשך ואף מתגבר.

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3088900
טלפון04- 6279700 :
פקסFAX: 972-4-6273501 04 - 6273501 .
E-mail: inbal@icba.co.il

38900 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION

משמרת המחאה על יד ביתו נמשכת ומתגברת ומכל הארץ מגיעים מגדלים; אנא פנו לאלעד תמיר
ולאייל פייגין לתיאום.
ביום חמישי האחרון "צבענו" את דרכו של השר לביתו בחיפה בשלטי חוצות למשך השבועיים
הקרובים .הקמפיין מגובה בניו מדיה בפעילות שאת תוצאותיה נראה לקראת סוף שבוע הבא
בפלטפורמות השונות.
תפקידנו הוא לשתף ולהפיץ לכל עבר כל חומר בנושא!
שלטי החוצות יגרמו ל"דיבור" גם ברמה הלאומית ללא דחיפה שלנו.
הוועד המנהל של התאחדות חקלאי ישראל קיבל השבוע דיווח בנושא ,ועם הקמתו של מטה מאבק של
החקלאות בכלל תקוותי לתיאום מלא ובעיקר מינוף המחאה שלנו עם הכלל.
תקופת אישור תקציב המדינה היא קריטית כדי למצוא פתרון לדרישות המגזר החקלאי בכלל
ולמפטמים בפרט ,במיקוד על הנושאים באים :מים ,עובדים זרים ,השוק הסיטונאי ,השקעות פיתוח.
בעיניי החשיבות הגדולה ביותר היא החזרת ההתיישבות והחקלאות לסדר העדיפות הלאומי.
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עדכון
בשבועות הקרובים יעלה לאוויר הקמפיין המשותף עם מועצת החלב ובמקביל קמפיין של "חלב משק"
של תנובה ,ובשניהם תפיסות של איכות הסביבה ,צער בעלי חיים ,איכות החלב ,ההתיישבות
והחקלאות כדגל.
מול כל האתגרים שאותם אנו חווים בשנים האחרונות הגיעה העת להציג את הפתרונות ואת תפיסות
העולם שלנו כמגדלי בעלי חיים .עולם הטבעונות אינו מהווה איום עלינו ,הוא בחירה של בני אדם
לתזונה אחרת ואנו מאמינים בערך החשוב "איש באמונתו יחיה".
יש לנו אפס סובלנות לאלימות של מיעוט המנסה לכפות את עולמו על האחר.
בנושא צער בעלי החיים :רווחת בעלי החיים היא חלק מאורח חיינו ומהערכים שעליהם גדלנו; לשמור
על מחקר תמידי המקדם את רווחת בעלי החיים זה בדמנו ,שיתוף הפעולה עם העמותות העוסקות
בנושא הוא חשוב ונדרש ברמה המקצועית ,ואעשה הכול להגיע להידברות אמת אתם .לאלימות
ולהסתה של מיעוט נוסף העוסק בכך התגובה היא ביישום בשטח "בוקר-בוקר ערב-ערב" ולא ממשרדים
בליבת תל אביב.
שבוע טוב
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