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 22בינואר2018 ,

דוח מנכ"ל
הסכם ענפי חדש  -השבוע האחרון למשא ומתן
בהמשך לסיכום התקציבי בין משרדי האוצר והחקלאות ,במסגרת חוק ההסדרים והחלטות
הממשלה ,נותרו ימים אחדים לקבלת הסכמתנו ,או לחילופין למחיקת וביטול הסכם הבין משרדי.
במהלך השבוע הקרוב ימשיך מאמץ ההסברה של ההסכם ,והוא יובא להחלטה לאישורו או לאי
אישורו בתחילת השבוע הבא במוסדות ההתאחדות.
ללא הסכמת שני המגזרים נדחה את ההסכם.

הסכם ענפי חדש  -הסכם עכשיו או ב2019-
בעניין זה קיימת תמימות דעים כי לא יהיה ניתן להגיע למשא ומתן ב 2019-בתנאים דומים למצב
כיום.
א.

חוק החלב קובע כי באוקטובר  2019יועבר מנגנון מחיר המטרה לוועדה על הפיקוח על
המחירים ,ולא תהיה נציגות חקלאים בוועדה; כולם מוזמנים לקרוא באינטרנט איך מופעלת
ועדה זו.

ב.

הסכם המכסות על גבינות קשות מסתיים בדצמבר .2019

ג.

אבקת החלב ,כלי הוויסות הענפי ,לא נמצא בשום הגנה בהסכם ,או בחוק ,או בתקנות.
משרד האוצר יחזיק בידו בלבד (!) את קבלת ההחלטות בנושא זה ,ואין צורך להודיע על
ביטול משטר התכנון  -ניתן יהיה בפשטות לפתוח את אבקת החלב בתחילה ולפגוע ביכולת
הוויסות הענפית ולאחר מכן לפתוח מכס בעלות על פי דעת שר האוצר לבד!

ולסיום ,בוועדה לפיקוח המחירים לא לקבל שום עדכון בנושא התשומות של מחיר המטרה ,ראו את
המחלבות ומלחמתן "האבודה" בנושא הנחות במפוקחים ,ומדובר כבר במאות מיליוני ש"ח בשנים
האחרונות.
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לכן הנזק המצטבר הוא ביטול התכנון ומנגנון מחיר המטרה "המוכר היום" ופתיחת יבוא חופשי.
ולכן ,באחריות ובשיקול דעת "הלכנו" להסכם בעת הזו תחת החוק וההסכם הקיים.
הסכם ענפי חדש  -אלטרנטיבה "דמיונית" לצורך השוואה
לקראת  2019נגיע להסכמות עם משרד האוצר על המשך המנגנון הקיים ללא הפחתה במחיר מצד
אחד ,וללא השקעות ענפיות מצד שני ,תחת תחזית אופטימית של גידול הענף על פי הממוצע הרב
שנתי בשנים האחרונות; אני מבקש להבהיר שאפילו "בדמיון" לא יוצע לנו מנגנון טוב יותר מהקיים!
המנגנון הקיים עם שני אחוז התייעלות שנתית ,כלומר סדר גודל של ארבע אגורות בשנה עם
התיקונים לפי הסקרים ,ההתייעלות נטו תהיה על פי הממוצע הרב שנתי שתי אגורות בשנה מול
 2020ועד  2026כלומר  -שש עשרה ( )16אגורות בכל מקרה יופחתו.
גם עם "הדמיון" האופטימי ביותר לא ניתן להניח על המשך הגבלת היבוא במספרי היום ,ולכן ניקח
הנחת עבודה תהיה הורדת מכס בגבינות קשות ואבקת חלב תפחת באחוזים מוגבלים.
לסיכום פרק זה ניתן להניח:
הפחתה של שש עשרה אגורות ,פתיחת מכס נוסף ואבקת חלב מוגבלת.
וכמובן ,שאלת הסיכום :האם הרפתות ישקיעו כספים בלי ודאות רב שנתית ויסתמכו על הסכמות
"דמיוניות".

הסכם ענפי חדש  -האלטרנטיבה המלחמתית
רפתני ישראל יקבלו החלטה לעצור את ייצור החלב עד קבלת הסכם הכולל בתוכו:
משטר תכנון ומנגנון מחיר המטרה הקיים לתקופה של עשרים שנה ,אי הפחתה במחיר המטרה,
השקעות מדינה ,רגולציה מסודרת ,עצירת הייבוא באופן מידי!
איך תסתיים אלטרנטיבה זו? אני מציע לכולם לעשות חשיבה עצמית וכל אחד ייתן את התשובה
לעצמו והאם אחראי ללכת לכיוון זה.
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הסכם ענפי חדש  -עקרונות  -האלטרנטיבה המוצעת כיום
א .הסכם עד שנת 2027
ב .שמירת משטר התכנון ומנגנון מחיר המטרה המבוצע היום  -שינוי חקיקה
ג .יבוא :קביעת רף מינימאלי של ייצור חלב מקומי בגובה  1.5מיליארד ליטר בשנה
קביעת מחיר מכס רב שנתי עד תום הסכם בגבינות קשות
אבקת חלב בתוך הסכם מוגבלת להגדלת המכסה ב 75-אחוז (משקף  35מיליון ליטר בתום
תקופת הסכם).
ד .השקעות ענפיות 400 :מיליון ( ₪בהסכם לוקר רק  10מיליון  ₪לבעלי מכסה מתחת ל 700-אלף
ליטר לטובת איחודים והתייעלות.
ה .הפחתת עשרים ושלוש אגורות בשש שנים (בלוקר אותו מספר אגורות בארבע שנים) מתוכן
שש עשרה אגורות היו מופחתות בכל אלטרנטיבה עבור התייעלות ,הפרש כתשע ( )9אגורות
בשש שנים מקנה ודאות ענפית!
ו .מנגנוני בקרה ורגולציה עם כלים יישומיים (תקנות ,שותפויות ועובדים זרים וטיפול בתב"ע
והיתרים ועוד).
ז .מנגנון תמיכה ישירה ברפתות עד מיליון ליטר
ח .השקעות וחלוקת מכסות לטובת התייעלות ואיחוד רפתות
ט .רף לסקר ב 1.5 – 2025-מיליון ליטר
ט .רף מינימום לפורשים במסגרת תקנות הניוד במועצת החלב
בכל שנה פורשות מהענף עד עשרים רפתות בממוצע ,הסכם המוצע "מכונן" לאיחודי רפתות ויש
אפשרות סבירה של בחירה של בעלי רפתות עם מכסה נמוכה לפרוש .להחלטה זו ניתן להגיע אחרי
תשע שנים מבלי לפגוע בזכויות התמיכה הישירה או ההשקעות ,לכן הטענה של סגירת רפתות
מידית אינה נכונה ובכלל התהליך כולו מתחיל רק ב.2020-

הסכם ענפי חדש  -קבלת החלטות
ההסכם המוצע הוא טוב מול כל אלטרנטיבה; משרד החקלאות ומשרד האוצר ,שהם בעלי תפיסת
העולם הברורה לבטל את התכנון ,קיבלו את המתווה המוצע על ידנו.
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הענף עבר שיח בן שנה בנושא ולא הוצעה שום אלטרנטיבה אחרת .מוסדות ההתאחדות קיבלו,
באחריות ובכובד ראש ,החלטות המבטיחות את עתיד הענף והאיתנות שלו לשנים נוספות.
עלינו לבנות בתקופה זו קואופרטיב מגדלים משמעותי ,בעל מחלבה ,כולל מחלבת ייבוש עם יכולת
תכנון ,ולהגיע מוכנים וחזקים למשא מתן ב 2027-וגם בעת ההיא להציג מתווה יזום מתוך היכולות
המקצועיות של הענף ואחזקותיו ויכולותיו של קואופרטיב להחליט על המשך העתיד הענף.

לסיכום ,בנימה אישית :במצב ענפי מורכב ,היתרון העצום הוא להיות בתוך הסכם עם המדינה.
הענפים האחרים המגיעים למצבים מאתגרים ללא הסכם סופגים מכות אנושות ,ולכן אני קורא לכל
הרפתנים ומשפחותיהם לקבל החלטה לתמוך בהסכם זה המבטיח ודאות והמשכיות ברורה; אני גם
קורא לכל כותבי ה"פוסטים" בפייסבוק :אם מטרתכם לא לפגוע ברפתות החלשות ולקדם "פאניקה
מיותרת" ,כתבו באחריות ,ובעיקר הציעו מה לעשות באלטרנטיבות הקשורות במציאות הענפית,
הארגונית והפוליטית הקיימת.

שבוע טוב
אביתר
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