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ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 2באפריל2018 ,

דוח מנכ"ל
התפרצות ברוצלה
לצערנו ,התגלו בימים האחרונים עוד שני משקים נגועים בברוצלה במושב גילת.
חששנו כבד ,ובימים האחרונים אנו פועלים מול משרד החקלאות לבדיקה אזורית מקיפה כדי לנסות
להבין את ממדי המחלה ואם קיימת התפשטות שלה.
נושא הביטוחים והפיצויים יטופל על ידי ההתאחדות בשיתוף עם המשקים ,ונגבה מהלכים
במשאבים על פי הצורך ,כמו במקרים אחרים.
החקלאית  -הזרוע הביצועית ,נמצאת בשטח ומטפלת בנושא ,וכמו כן  -בליווי הרפתנים  -בטיפול
ובהמלצות על נהלים מסודרים בהיבטים השונים ,שלהם חשיבות גדולה בבידוד המחלה ובטיפול
ממוקד.
המחלה מופיעה בצורות רבות ,והמקרה הפעם לא דומה למקרה רביבים ,לדוגמה.
קיים מטה מיוחד ובו מעורבים מועצת החלב ,משרד החקלאות ,החקלאית וההתאחדות; ניתן לפנות
למטה בכל שאלה ובכל זמן.

מנגנון ההכרעה
על פי סיכום בין מאיר צור להתאחדות ,נכריע בשבועיים הקרובים בעניין ההסכם החדש.
המוסדות והארגונים המובילים לתהליכים חייבים לסיים עד אז ולהכריע בעד או נגד.
כל מהלך אחר שבו נעצר התהליך לא במסגרות האלו  -הוא פגיעה במוסדות וגורם לזילותם.
ה התאחדות השקיעה משאבים רבים עם כל גורמי הענף בתהליך יזום של הסכם חדש ,ורק המוסדות
רשאים להחליט על עתיד פעולות אלו וכמוזכר במנגנון הכרעה.
לכן תינתן לגיטימציה לשולחן החלב ולשולחן הארגונים הכלכליים להביע את דעתם לגבי ההסכם
עם השינויים החדשים ,ובסופו של יום  -התנגדות אחד המגזרים תוביל להצבעה במועצת
ה התאחדות ולהפסקת התהליך כולו.
בשבועות אלו יפעלו התומכים והמתנגדים להסברה מלאה של עמדתם עד מועד הכרעה.
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הסכם מותנה  -תזכורת
לנוסח ההסכם של משרדי הממשלה יתווספו הסעיפים הבאים:
 .1מענק פרישה חד פעמי בגובה עד  140אש"ח  -תוספת למכירת המכסה במסגרת תהליך הניוד
במועצת החלב במשך כל תקופת הסכם.
 .2חלוקת מכסות לכל יצרני החלב לאורך כל תקופת ההסכם ,במקום הכתוב בהסכם המוצע הנוכחי:
החל מרפת של  1.5מיליון ליטר.
 .3כל בעל מכסה יוכל להגיש תכנית פיתוח בשני מסלולים למרכז ההשקעות עד שנת :2025
תכנית פיתוח להגדלה עד  1מיליון ליטר
תכנית פיתוח להגדלה עד  1.5מיליון ליטר ומעלה
על פי קצב דרישות ההשקעה והתכניות ,תוכל ועדת המעקב לשנות את הסכומים המוקצים
בסעיף זה  -במקום הכתוב בהסכם הנוכחי :מרפת של  1.2מיליון ליטר.
 .4יחולקו  75מיליון  ₪בחלוקה שיווניות 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 ההסכם במעמד חבר צוות  -לא מופיע בהסכם
הנוכחי.
יתרונות ההסכם המוצע:
א.

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

ב.

מנגנון מחיר המטרה  -במתכונת הקיימת.

ג.

אין בהסכם זה שום אפשרות למשבר של פרישת רפתות בשנים הקרובות בואכה .2023
הרפתות הקטנות אכן צריכות לקבל החלטות על פי המצב הענפי ,והמדינה והענף יעמידו
כלים לאתגר זה .השקעות יינתנו לרפתות הקטנות לצורך איחודים מכל סוג.
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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 מבחינתן לקראת השנים המאתגרות  2024ו.2025-

ז.

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

ח.

מנגנון בקרה תכליתי.

חג שמח

ו שבוע טוב לכולם
אביתר דותן
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