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דוח מנכ"ל
 .1עתידנו
במשך השבוע נערכו כנסים אזוריים באזור הצפון ,וכן נערך כנס ענפי במשרד החקלאות בתחילת השבוע.
השתתפו בכנסים למעלה מ 370-רפתנים מהמגזר השיתופי ומהמגזר המושבי  -זהו מספר משמעותי ביותר
המצביע על העניין ,על הדאגה ובעיקר על השותפות.
בשבוע הקרוב נערוך כנסים ביתרת חלקי הארץ ,ונשלים מהלך נרחב של הסברים ועדכונים לכל רפתני
המדינה פנים אל פנים ולא רק בהודעות ובמדיה.
מכאן תודתנו למארגנים ולמשתתפים.
לתזכורת  -החלטות ההנהלה האחרונות בנושא:
א .ארגון כנס ענפי
ב .כנסים אזוריים משותפים לשני המגזרים
ג .הקמת צוות התייעצות ענפי (מורכב מחברי מוסדות ההתאחדות ומרפתנים מהמגזר המשפחתי
ומהמגזר השיתופי)
ד .ריכוז מאמץ אסטרטגי (פוליטי ,תקשורתי)
ה .ההתאחדות תהיה חלק מכל מאבק חקלאים כללי המובל על ידי התאחדות חקלאי ישראל.
ו .התאחדות מגדלי הבקר כגוף היציג על פי חוק החלב בשיתוף מועצת החלב יובילו בעתיד כל
משא ומתן ישיר על ענף החלב (אם יהיה בכלל)
ז .נבחנת הצטרפות להסתדרות כארגון יציג ,העניין נמצא במבחן משפטי
ח .הנהלת ההתאחדות נושאת באחריות לאישורן ולניהולן של כל הפעולות הנדרשות כיום ובעתיד
כל ההחלטות מבוצעות.
הכניסה להסתדרות לא צלחה ,כי אין אפשרות היום בחוק ובתקנות ההסתדרות כניסת גוף יציג כגון
ההתאחדות כמקשה אחת להסתדרות ,אלא אך ורק הצטרפות פרטנית ואישית של כל אזרח במדינה
המקבל תלוש משכורת ודמי ההסתדרות משולמים על ידו ישירות.
כן סוכם על שיתוף פעולה נרחב הכולל את העובדים בענף המאוגדים בהסתדרות  -עובדי התאחדות
מגדלי הבקר ושיאון וכמובן עובדי המחלבות השונות ,במקרה הצורך.
התכנית האסטרטגית והפעולות הנרקמות בימים אלו יובאו להנהלה הקרובה ,כמו כן יובאו המלצות של
צוות ההתייעצות ,המורכב מחברי ההנהלה ומרפתנים משני המגזרים ,בנושא המאבק.
על פי הודעתי בכל הכנסים אביא הצעה להחלטת המוסדות לעיבוי הצוות האסטרטגי ולהשלמת עבודה
בנושא מבנה הענף כגון מחיר מובטח ,תמיכה ישירה ,שווי המכסה הקיימת ועוד.
לגבי המציאות הקיימת ,ניתן לומר ,על פי הכתבות בתקשורת בלבד ומכתב מסגרת של מנכ"ל משרד
החקלאות ,שהמשרד מקדם באופן נמרץ את נושא התמיכה הישירה בחקלאות באופן כללי ,ומנסה לקבוע
עובדות בשטח לגבי כל ענף באופן ספציפי.
דרך אגב ,כל "יהבו" של משרד החקלאות מושתת על התמיכה הישירה באירופה ,ולהזכירכם  -לפחות
בעניין החלב רק בימים אלו עברה שנה מיישומה של התמיכה הישירה ,והתוצאות מדאיגות רבות את ענף
החלב האירופאי וגם כתבות רבות מתפרסמות בנושא.
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עמדתנו בכל אמירה ובכל פורום היא אחת :דרישתנו לעמידת המדינה בהסכם לוקר המסתיים
ב.31.12.2019-
לא נסכים להסכם לוקר ב' או להסכמי מעבר אחרים ,אלא אך ורק להסכם ארוך טווח החל מ1.1.2020-
המבטיח:
התפרנסות
ודאות
ערכי יסוד
לא נסכים לוועדות בזק או להכנסת הנושא לחוק ההסדרים.
נדרשת בחינת אמת נטולת "פופוליזם" לתקופה של שנה הכוללת בתוכה את כל הגורמים הקשורים בענף
בנושאים השונים והמורכבים ,כגון משטר התכנון (הנעשה בתקופה זו במועצת החלב) ,כולל בדיקת
אלטרנטיבות אחרות והחלטה משותפת עם כל הגורמים על עתיד הענף לעשרים שנה הבאות ,והבאת
בשורה לעוסקים ובעיקר ליכולת תכנון של מהלכים לצמיחת הענף.
 .2חלוקת מכסות 2016
נשאלתי לא מעט בנושא זה ואני בוחר לשמור על קו שמרני בנושא:
למרות הודעות מועצת החלב ,אין עדיין בפועל חלוקת מכסות ולמעט עדכונים ממשרד החקלאות על
טיפול בעניין ,אין עדיין צו על הגדלת המכסה וכתוצאה מכך תקנות פיתוח (שבהן נרשמות חלוקת
המכסות).
יתרה מכך :התקנות בנושא הוויסות מעוכבות זה זמן רב; על פניו העניינים נראים "מריחה גדולה" וכחלק
מעיכוב ויצירת חוסר ודאות בתפעול הענף.
אין הסבר אחר!!

שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל
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