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דוח מנכ"ל
בג"צ טרה  -עדכון אחרון
בית המשפט העליון דחה את בקשת טרה למתן צו ביניים למניעת פרסום מחיר המטרה.
בג"צ קיבל את עמדות המדינה והתאחדות מגדלי הבקר במלואן ,וכל ניסיון "להקהות" הוא בגדר
"הלקאה עצמית".
בטענות טרה קיימת התייחסות לאי עליית המחירים המפוקחים ,ואת הדיון בנושא זה הם חיברו עם
בג"צ תנובה נגד המדינה.

בג"צ תנובה ותשלומי המחלבות  -עדכון שלישי
מחיר המטרה עודכן ב 1.7.2018-ופורסם על פי החוק רק על ידי מועצת החלב .על פי החלטת בג"צ
על משרד החקלאות לפרסם עוד היום באתר האינטרנט שלו את המחיר המעודכן.
פרקליטות המדינה העבירה מכתב ברור בנושא זה למשרד.
תנובה ושטראוס מתחשבנות על פי המחיר המעודכן ,הדבר מושפע גם מהחלטה עתידית של בג"צ
תנובה בעניין המחירים המפוקחים ומהקשר שלו למחיר המטרה.
אכתוב זאת בבהירות :במצב שבו החלטה על הקפאת עליית המחירים המפוקחים על ידי בית
המשפט העליון כולל הקפאת מחיר המטרה ,המחלבות יבצעו קיזוז ועדכון בהתחשבנות .מיותר לציין
שסיכוי לתרחיש זה נמוך ,אבל עלינו להיות אחראים ולקחת זאת בחשבון.

תהליכים
להלן פעולות על פי התרחישים השונים:
 .1אי פרסום המחיר על ידי משרד החקלאות  -נפנה ליועץ המשפטי לממשלה ונבקש לבצע מהלכי
אכיפה על המשרד.
 .2אי תשלום חברת טרה על פי החלטת בג"צ הקיימת במועד ההתחשבנות הקרוב  -נפעל במישור
המשפטי בתביעות פרטניות וענפיות ,כולל בקשה לעיקולים של מלאים וציוד ,כולל עיצומים
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באספקת חלב .כנס ענפי בנושא זה נדחה מהיום בעקבות התייעצות משפטית ,ועיקרה להמתין
ליישומן של החלטות בג"צ על ידי משרד החקלאות וטרה במהלך השבוע הקרוב; רק אם לא
ייושמו ,נפנה למסלולים המוזכרים.

שבוע טוב לכולם
אביתר דותן
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