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דוח מנכ"ל
 .1איום המחלבות
תנובה ,באמצעות המנכ"ל ,דורשת מהממשלה ומאתנו לא לבצע עדכון מחירים במנגנון מחיר המטרה
הקרוב אם לא יתבצע עדכון במחירים המפוקחים.
האיום כולל בתוכו שורה של פעולות ,כולל מאמץ גדול ליצור מצב שבו השרים לא יחתמו על מחיר
המטרה; משרד החקלאות כבר הודיע בימים האחרונים" :מנכ"ל המשרד לא יחתום על עליית מחיר
המטרה".
כמו כן ,האיום כולל פגיעה אפשרית בתנאי התשלום של המחלבות ליצרנים ,וגם בניית תכניות ייצור
חדשות למוצרים ובתוכן ירידה בצורך בחלב ניגר והפסקת ההסכמות בעניין שמירת התכנון במתכונתו
בחוק כיום.
מחר יתקיים דירקטוריון תנובה בהונג קונג והפעולות אמורות להיות מאושרות.
בימים האחרונים נעשים מאמצים גדולים ליצור היתכנות לחתימת שר האוצר על עליית המחירים
המפוקחים; פטירתה של אמו (של שר האוצר) תעכב בעוד מספר ימים את התוצאה של הפעולות.
על פי הבנתנו ועל פי מצב העניינים הקיים ,הסיכוי לחתימתו נמוך.
אי לכך ובהתאם לזאת אנו נדרשים להתארגנות דחופה בעניינים אלו; מועצת החלב פועלת בשעות
האחרונות במתכונת חירום לתיאום המהלכים העתידיים.
כל זה מצטרף לשינוי בחוק החלב ,האמור להיות מובא בימים הקרובים לוועדת השרים לחקיקה ,ויש
בו ניסיון לשנות את קביעת המכסה מדרישות הביקוש לקביעה בלעדית של שר החקלאות; לתזכורת:
כך נעשה באירופה שנים לפני ביטול התכנון ,כדי ליצור עודפים ולגרום לקריסת התכנון.
מכסת  2018מתעכבת ,ואנו נמצאים כבר בפתח חודש יוני ועדיין אין תאריך לוועדת הכלכלה .גם
עיכוב זה מצביע על הכיוון לפיו משרד האוצר ומשרד החקלאות מובילים ללא הסדרת הענף ,ואנו
עדיין לפני חודש אפריל  2019שבו מתחילים הדיונים בנושא מנגנון מחיר המטרה בואכה העברת
המנגנון בספטמבר  2019לוועדה לפיקוח על המחירים וסיום הסכם לוקר; כל זה כבר יהיה ביוזמה
מלאה של משרדי הממשלה ולהחלטתם  -גם חד צדדית במקרה הצורך  -ראו רפורמת .2000
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משרד החקלאות ,על פי רעיון של מועצת החלב ,הוביל בשנה האחרונה ניסיון להציג לממשלה את
ענף החלב לפרטיו ,כולל תערוכה והשתתפות בישיבת הממשלה.
ביום ראשון האחרון ,לאחר הרבה דחיות ,קרה דבר.
בניצוחה של אדריאנה ממועצת החלב נבנתה תערוכה קטנה במבואה מרכזית במשרד ראש הממשלה,
המשמשת לכניסת רכבי ראש הממשלה באופן שוטף ולכניסת שרי הממשלה בימי ראשון לישיבות
הסדירות; היא כללה בתוכה "כרכרת מוצרים" ,ובעיקר עמדות המציגות את הטכנולוגיה של ענף
החלב .עומר נוביץ ממרחביה הציג בפני ראש הממשלה ושרי הממשלה את זווית הרפתן בשימוש
במערכות המחשוב והבקרה ,משרד החקלאות הציג את המו"פ ואת המחקרים בחלב.
ניתן לציין בחלק זה סקרנות וסבלנות והתרשמות של השרים מהנושאים; ראש הממשלה עצמו סיכם
את המיצג באומרו :רווחת בעלי החיים ושכלול השוק צריכים להביא את הענף לעוד גבהים חדשים".
מיכל קראוס ואנוכי השתתפנו בישיבת הממשלה ,ובמשך  45דקות הוצגו בפנינו שאלות וניתנה לנו
הזדמנות להרחיב לממשלה בנושאים המדוברים כגון "הפרשי המחירים מהעולם"" ,חלוקת מכסות",
"הסכם שלא נחתם" ועוד.
בסיכום הישיבה הורה ראש הממשלה לשר החקלאות לקדם את הסדרת הענף בתיאום עם אבי
שמחון ,היועץ הכלכלי הבכיר של הממשלה.
ניתן לכתוב את הדברים הבאים:
עמדת הבסיס של הממשלה היא ביטול התכנון ואפשרות לשוק חופשי ,כולל מתן תמיכה ישירה רק
בפריפריות .ההבנה הברורה של משרדי הממשלה  -האוצר וחקלאות  -על מורכבות הענף ,שומרת את
האפשרות לתמיכה של הממשלה במציאת איזון בכל הנושאים המדוברים (הפחתת מחיר ,פתיחת
היבוא ,התייעלות מול השקעות ושמירת התכנון).
"לא לעולם חוסן"
חוסר היכולת שלנו להסכמות פנימיות ומול המדינה יביאו לכך שהמשרדים המטפלים בענף יצטרפו
לשיח הפופוליסטי ,וכולנו נמצא את עצמנו במקום אחר ומהר.
קראתי ברשתות החברתיות לא מעט ציניות כלפי האירוע במשרד ראש הממשלה ,ובעיקר בהתייחסות
ל"חגיגות"; שום חגיגה לא הייתה .הענף ,בשיתוף שר החקלאות ,עושים מאמצים ענקיים לשמור על
משטר התכנון ,כי הוא הנוסחה הכי נכונה בעת הזו ,ובכל דרך צריך להסביר "פנים אל פנים" את
הדברים כדי ליצור היתכנות למטרות שלנו.
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בהזדמנות זו צריך להודות למשרד החקלאות ולמועצת החלב על הדרך ועל השיתוף בימים המורכבים
האלו.
התקופה הכלכלית הטובה יחסית שלנו בימים אלו "מטעה"; אנו נמצאים בתקופה המאתגרת ביותר
שהענף עמד בו.
מצד שני יש לנו שותפים גדולים בהמשך התפתחות הענף ,לכן צריך לנצל זאת מוקדם ככל האפשר.
מצורף קישור לתמונות מיום החלב במשרד ראש הממשלה;
https://photos.app.goo.gl/NVleWFQQKyS0YTrf2
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