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 18במרץ2018 ,
דוח מנכ"ל
הסכם ענפי חדש
בתחילת ינואר נחתם "סיכום תקציבי" בין משרד האוצר למשרד החקלאות בעניין.
ההסכם נחתם במתכונת זו בשל בקשתו של מאיר צור ממני לא לחתום על:
הסכם מותנה (כידוע ,כל חתימה הייתה מותנית בהסכמת מוסדות הענף ,כולל זכות התנגדות
הנ זקפת למגזר המשפחתי מתוקף תקנון התאחדות מגדלי בקר).
משרד החקלאות חיזק את אי החתימה שלנו על ההסכם ,בכך שדרש גם את אישור התאחדות
חקלאי ישראל ,ונתן למכתב זה תוקף של  14יום להשגת הסכמות.
מיותר לציין ש התאחדות מגדלי בקר נתנה הסכמה וגיבוי מוחלט לעניין זה ,למרות היותה על פי חוק
החלב הארגון היציג היחידי של יצרני החלב ,וללא הסכמתנו למכתב זה לא היו שום סמכות או
רשות להוציאו!
נכתב ונאמר רבות" :מתווה ההסכם" אושר בכל המוסדות ובממשקי הענף ,וכל התהליך היה שקוף
לחלוטין מתחילתו במהלך  2016ועד היום הזה.
ב  26.12.2017-הוסכמו עקרונות ומספרי הבסיס בגין הפחתה ( 23אג') ,השקעות ( 400מלש"ח) ,מכס
(עד  ₪ 3שנת  )2025ורף סקר ב 1.5( 2025-מיליון ליטר).
מעולם ,וכל אמירה אחרת היא שקר וכזב וניסיון ל"דה לגיטימציה" ,לא הוסכם על שום נייר הסכם
ולא הגדרותיו ולא ניסוחו ,הוצג נייר של אגף התקציבים ועלי ו אמור היה להתקיים שיח עקרוני עוד
באותו לילה ,דבר שלא קרה בגלל האירועים הידועים לכולם.
יתרה מכך! מ הסיכום התקציבי של משרדי הממשלה הוצאו סוגיות חשובות שהיו בנייר של אגף
התקציבים הראשוני.
באופן עובדתי ,במהלך החודשיים האחרונים לא קרה שום דבר לקידום ההסכם.
למה ואיך? נתייחס "ביום שאחרי".
תקציב וחוק הסדרים אושרו השבוע בכנסת ,הסיכום התקציבי בין המשרדים עדיין נמצא
בהתחייבות העתידיות בחוק ההסדרים ,ניתן עוד השבוע להגיע להסכמות; ללא הסכמתנו בעניין,
ההסכם שלנו יוצא מ הסיכום התקציבי ולא יגיע למשרד החקלאות כהקצאה עתידית.
ה תאחדות מגדלי בקר תפעיל במהלך השבוע את מנגנון ההכרעה שלה במסגרת מועצת ההתאחדות,
ויובא הסכם בפני החברים.
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סעיף  147לתקנון הה תאחדות מאפשר העברת זכות החלטה מחוץ להתאחדות ,ואנו נדרוש בכל
האמצעים המשפטיים ,אם נגיע לכך ,להכרעה במנגנון זה.
הענף צריך להכריע במסגרת המוסדות והממשקים שלו ,לא יכול להיווצר מצב של זילות התקנונים
והסמכות של מנגנוני הענף הרשמיים.
לא נבנה מנגנון של הסכמות רחבות וברגע האמת לא נשתמש בו!
וגם החלטה נגד הסכם צריכה להתקבל בסדר הנכון!

הסכם מותנה
לנוסח ההסכם של משרדי הממשלה יתווספו הסעיפים הבאים:
 .1מענק פרישה חד פעמי בגובה עד  140אש"ח ,בתוספת למכירת המכסה במסגרת תהליך הניוד
במועצת החלב במשך כל תקופת הסכם.
 .2חלוקת מכסות לכל יצרני החלב לאורך כל תקופת הסכם
במקום הכתוב בהסכם המוצע הנוכחי החל מרפת של  1.5מיליון ליטר.
 .3כל בעל מכסה יוכל להגיש תכנית פיתוח עד שנת  2025למרכז השקעות בשני מסלולים.
תכנית לפיתוח להגדלה עד  1.2מיליון ליטר
תכנית פיתוח להגדלה עד  1.5מיליון ליטר ומעלה
על פי קצב דרישות השקעה והתכניות תוכל ועדת המעקב לשנות את הסכומים המוקצים בסעיף
זה.
במקום הכתוב בהסכם הנוכחי מרפת של  1.2מיליון ליטר
 .4יחולקו  75מיליון  ₪בחלוקה שוויונית לכל בעלי המכסה במגזר המשפחתי עבור קניית מכסה ,או
לחילופין כמענק פרישה  ,במקום הכתוב בהסכם הנוכחי עד רפת של מיליון ליטר.
 .5נציגות המגזר המשפחתי במנגנון הבקרה לאורך כל הסכם במעמד חבר צוות.
לא מופיע בהסכם הנוכחי.
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יתרונות ההסכם המוצע
א.

ההסכם המותנה המוצע מבטיח ודאות לשנים רבות ובסיס איתן לשמירת התכנון משנת 2027
והלאה.

ב.

מנגנון מחיר המטרה נשאר במתכונת הקיימת.

ג.

אין בהסכם זה שום סיבה למשבר פרישת רפתות בשנים הקרובות ,בואכה  .2023הרפתות
הקטנות בהחלט צריכות לקבל החלטות על פי המצב הענפי ,והמדינה והענף יעמידו כלים
לאתגר זה.
השקעות יינתנו לרפתות הקטנות לצורך איחודים מכל סוג.

ד.

מנגנון פרישה הוגן על פי המנגנון הקיים היום.

ה.

מנגנון תמיכה ישירה ייחודי למגזר המשפחתי.

ו.

גידור סיכונים בעניין הפחתת המכס לאורך השנים ,כולל התחייבות של המחלבות להתייעלות
מבחינתם לקראת השנים המאתגרות  2024ו.2025-

ז.

כל נושאי הרגולציה  -עובדים זרים ,שותפויות ,ויסות ,חלוקת מכסות ישופרו.

ח.

מנגנון בקרה תכליתי.
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מילה אחרונה
נותרו סוגיות של דרישת האוצר למכסות חמאה ובגרף המכס בשנה האחרונה ( )2025להוריד ל2.5-
 ₪במקום  ₪ 3במהלך השבוע נדון בזה וננסה להגיע להסכמות בעניין זה.
אני מציע לכולנו להתרכז בחשיבות "קבלת הכרעה" ,ועל המגזר המשפחתי האחריות המלאה לקבלת
החלטה בנושא זה; תקנון התאחדות מגדלי בקר מקנה זכות זו ואף אחד לא יפגע ברשות זו.
אנו בצומת חשוב ביותר ,ועל כל אחד לעשות "חשבון נפש" וחשבון כלכלי מה נכון לענף.
הה תאחדות מאמינה בדרך ובתהליך ובהסכם המותנה המוצע ובתוצאות העתידיות של הענף
ומיישומו.
ההתאחדות מצדה תק בל כל החלטה של מגזר זה או אחר ותמשיך לשרת באופן המקצועי ביותר את
הענף.

שבוע טוב לכולם
אביתר
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