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דוח מנכ"ל
 .1חלוקת המכסות
זה מספר חודשים שאנו עוסקים בקביעת גובה המכסה השנתית במקביל לאופן חלוקת המכסות ומדיניות
התשלום ,לטובת יצירת איזון בין המרכיבים ,ייצור חלב ללא חוסר ,הקצאה למשקים קטנים ותשלום הוגן.
התמשכות קבלת ההחלטות של שר החקלאות ויישומן על ידי מנכ"ל המשרד הביאו אותנו עד הלום!
אנו כבר לקראת סוף ינואר ,ללא תקנות פיתוח וחלוקת מכסות ,והדברים לא נראים באופק.
בימים האחרונים נשלח נייר עבודה על ידי מנכ"ל המשרד ובו בולטות הנקודות הבאות:
שמירה על הקצאת הגידול במכסה בגובה  50מיליון ליטר וחלוקה של  20מיליון ליטר ליצרנים חדשים
ו 30-מיליון ליטר ליצרנים קיימים ,וכנאמר  -פה "העלילה מסתבכת".
כדי לעמוד בייצור החלב בשנת  10 ,2016מיליון ליטר מההקצאה ליצרנים החדשים יועמדו כמכסה זמנית
ליצרנים קיימים ,עד הקמת הרפתות החדשות" .סדיקת החומה הסינית" בהקצאה למגזר המושבי של 21
מיליון ליטר ליצרנים קיימים בחלוקת מכסות על פי החלטת בג"צ המושבים בשנת  ,2013ומתן  9מיליון
ליטר למגזר השיתופי ליצרנים הקיימים.
ניתן לבחון את הרעיון הנ"ל בכמה מעגלים:
המקצועי :לאחר שלושה חודשים (!!) קיבלו את החלטות ועדת התכנון לגבי גובה המכסה הדרושה לייצור
מול הביקושים הקיימים ,והמשמעות היא של הפרת חוק החלב בעניין זה.
המשפטי :המהלך של העברת ייצור חלב ממכסות חדשות ליצרנים קיימים כמכסה זמנית כדי לא להגדיל
מצד אחד את המכסה הכוללת ומצד שני לעמוד בייצור החלב בשנה הקרובה  -לא יצלח :העניין בניגוד
לחוק ולתקנות החלב בצורה ברורה.
בין המגזרים :ניסיון מעוות ואינטרסנטי לפגוע בסטאטוס קוו הענפי ובצורה מכוונת ,ובעיקר לכוון למטרה
הגדולה שהיא "ביטול התכנון" ,ואם ניתן – בהקדם; זאת הפרה ברורה של הסכם לוקר שעליו חתומים
ממשלת ישראל והענף.
בהסדרה בדיאלוג היה ניתן להגיע להבנות מלאות ,ואמונה זו שמרה גם על שקט תקשורתי בעניין ,למרות
סיבות מספיק טובות לערב את הציבור.
מכתב מנכ"ל המשרד "שבר את הכלים".
מהלכים אלו גררו ויגררו מאבק משפטי ארוך.
מכתבו של היועץ המשפטי של ההתאחדות רמי בן נתן מפורסם באתר התאחדות ובו מפורטות טענותינו
ודרישותינו; פורסם מכתב שולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים לשר החקלאות וממנו ניתן להבין את
החזית המשפטית של הענף.
מוטל על מוסדות הענף לקבל החלטה משמעותית בתקופה הקרובה.
התוצאה של המאבק המשפטי המסתמן היא תכנית ייצור שנתית המבוססת על מכסת  2015ורצון של
ועדת התכנון להגדיל את הרצועה מול הגדלת התשלום כדי לעמוד בביקושי החלב.
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בקבלת החלטה זו עלינו לקחת בחשבון את הדברים הבאים:
המדינה שואפת ,במשך השנים האחרונות ,להגדיל את הרצועות ולא לתת מכסה חדשה ,והמטרות ברורות:
ייצור חלב בעלות נמוכה; ובהמשך הטענה על היתכנות התכנון ,ברצוני להדגיש שזו הפרה של חוק החלב
והכתוב בו  -מכסה שנתית נקבעת מול הביקוש הדרוש.
כל שימוש ברצועות ככלי מתכנן משמעותי הוא שבירת התכנון.
מצד שני אחריותנו לצרכן הישראלי היא ערך בסיסי של ייצור חלב איכותי ובכמות המתבקשת.
הצמיחה בביקושים קיימת ,השאלה היא "האם גם הפעם על גבנו?"
 .2תנובה
עזיבתו של אריק שור מנכ"ל תנובה "תפסה" את מערכת היחסים בין ההתאחדות למחלבות בכלל ולתנובה
בפרט בשיאה:
תמיכה ציבורית בשמירת התכנון ומהלכים נרחבים לתחרות מול היבוא ,כולל השקעות עתק ובהצלחה עד
עתה ,שיתוף פעולה מקצועי בפרויקטים גדולים של הקניית כלים ענפיים להמשכיותו של הענף שנים
רבות ,כגון :פרויקט חיזוי חלב החדש.Efilab ,
רגולציה משותפת בנושאים רבים כגון רווחת בעלי חיים ,איכות סביבה ועוד...
מערכת יחסים אישית בין הרפתנים והמוסדות לראשי המחלבות ,ניסיון מוצלח לשותפות לא רשמית וסוג
של קואופרציה לא רשמית.
על כל אלה ניצח אריק שור בגיבוי אישי ובשותפות אמת ,ועל כן מכאן תודתנו לך וברכתנו על היבחרך
כאיש השנה בתעשייה לשנת .2015
לשמחתנו נבחר אייל מליס ,מנכ"ל תשלובת החלב ,להיכנס לתפקיד; אייל שותף לחלוטין בגישה ובתפיסה
ההתיישבותית ובחיבור בין תנובה לענף ,וכולנו חפצים בהצלחתו והיא תהיה של כולנו.
בהצלחה!

שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל
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