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דוח מנכ"ל
יום חמישי  3.9.2015בשעה  18:00בבניין התאחדות  -כנס ענפי "מאבק החקלאים"
ביום חמישי הקרוב ( )3.9ניפגש לכנס ענפי ,כדי לשמוע מראשי התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור
ואבו וילן על ההתרחשויות מאחורי הקלעים של המאבק ובעיקר על התוכניות להמשך והצפייה
שלהם מענף החלב.
אנחנו נסקור את התוכניות המגובשות בימים אלו בצוות ענפי ובדיונים שונים הנערכים בנושא.
הוצאת ענף הצאן מחוק הסדרים הקרוב הולכת ונשלמת בימים אלו וההישג הוא גדול שבעתיים
בעידן הנוכחי ,אנו כחלק מהחקלאות הישראלית נמשיך לפעול לטובתה בכל נושא שנדרש לו.
הכנס יערך בהתאחדות באולם הישיבות הגדול ואנו תקווה להשתתפות נרחבת ,הודעה מוקדמת על
הגעה תבורך ותיתן לנו להעריך את קהל הבאים והתאמת המיקום.

עדכון; ועדת בורושק (הסדרת תנאי הסחר מחירי גד"ש)
מחירי תחמיץ חיטה לרפת:
.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7

בשתי ישיבות של הוועדה ,הוסכם על הרכיבים הבאים:
 )1המחיר יקבע על  54%ממחיר הלינקג' (כולל האזורים היוצאים מהכלל) ,עד קבלת
תוצאות הניסוי הנערך על ידי שה"מ ,לאישוש או קביעת מקדם חדש.
 )2מועד הפעלת המחיר המוסכם (עם זריעה ,במהלך הגידול או בטרם קציר) ,יקבע בין
הקונים והמוכרים .נתוני המחירים החודשיים בעבר ,לא מראים שוני גדול ולכן אין
לכך חשיבות.
 )3כל הסכם ,יהיה לתקופה של לפחות חמש שנים.
סלע המחלוקת ,הוא הרצון לקבוע מחירי מינימום ומקסימום ,למקרה של שינויים
קיצוניים במחירי החיטה.
בינתיים ,היה ניסיון של מספר גדש"ים אזוריים ,לשבור את מסגרת הדיון ,ולהשיג הסכמות
מחוץ לארגון עובדי הפלחה .בניירת ,ובעל פה ,הוצגה על ידם עמדה אחרת – גם ביחס
למקדם וגם ביחס למחיר המינימום (רצון לקבע אותו על  700שקל/טון ח"י בקמה).
בישיבה שלישית של הצוות ,הוצגו העמדות הבאות:
 )1עמדת ארגון עובדי הפלחה גורסת מחיר מינימום של  600שקל/ק"ג ח"י – דבר
שלדעתם נותן פיתרון טוב לאזורים המגדלים תחמיץ כדו גידול.
 )2עמדה זו לא נתקבלה על ידי נציג מרכזי המזון.
 )3הוצגה בנוסף ,עמדה הגורסת ,שמחיר המינימום לא נדרש כלל ,וזאת משום שמחירי
החיטה של השנים האחרונות ,יוצרים מחירי לינקג' הגבוהים בהרבה מהוצאות היצור
– הן של חיטה לגרעינים המוסבת לתחמיץ ,והן של גידול מראש של תחמיץ.
בפגישה שקוימה על ידי הח"מ עם מספר גדש"ים אזוריים ,הובהר שהדיונים והניסיון להגיע
להסכמות ,ייעשו רק מול ארגון עובדי הפלחה ,ויוזמות פרטניות לא יזכו למענה.
נציגי הארגון ,ביקשו בישיבה האחרונה ,שהח"מ תופיע בפני פורום של רכזי כל הגדש"ים
בארגון ,להסברת חילוקי הדעות ומשמעותם לרפת ולגד"ש .הפגישה מתוכננת במהלך
ספטמבר 2015.
לסיכום:

)1
)2
)3
)4
)5

מחיר מינימום – אם בכלל נדרש – צריך להתייחס להוצאות היצור .העמדות
הנוכחיות של הגד"ש רחוקות מידי מרמה זו.
ההסתברות לצורך בהפעלת מחיר מינימום (גם אם ייקבע ברמת הוצאות היצור +
 ,)20%נמוכה ,ולכן ההתעקשות עליו לא מובנת.
יתכן ,שלאחר הדיון בארגון עובדי הפלחה ,יתברר כי לא ניתן להגיע להסכמות.
לא דובר הרבה על מחיר מקסימום – גם הוא צריך להתייחס להוצאות היצור של
החיטה.
אם יתברר שבשל סוגיית המינימום/מקסימום ,לא ניתן להגיע לנוסחה מוסכמת,
המחיר בפועל ייגזר מנחישות של כל אחד משני הצדדים.

ההתאחדות
א .בימים אלו אנו משלימים הליך של בחירת מנהל\ת מחלקת מבקרי חלב ומכאן שמחתנו לקדם
מועמדים מתאימים מתוך התאחדות ועד סוף ספטמבר יסתיים ההליך ,כמו כן אנו מקדמים קורס
למבקרי חלב חדשים במסלול ייחודי פרטים יפורסמו בהמשך.
ב .אנו עורכים עבודה כלכלית פנימית בשיתוף חברת דלוייט ואנו נדרשים לשיתוף פעולה של
הרפתות עצמן והמטרה להציג בכנס הענפי שיתקיים ב 17.11-חלק מהמסקנות הראשונות של
העבודה ולערוך עליהן דיון כללי ,לכן אנא מחברי התאחדות להיענות ברוח טובה.
ג .ועדת התכנון של התאחדות נערכת לקביעת עמדתה לקראת החלטות ,במסגרת מועצת החלב,
בעניין תכנון  ,2016היעד להגיע בתזמון מוקדם ככל האפשר להסכמות לטובת התכנון הפרטני של
הרפת.
ד .לוגו ההתאחדות  -אנו בחשיבה מחודשת ובניסיון לחדשו בהתניה ברורה לשמר את בסיס הלוגו
ואפיינו ,במקרה שתתקבל החלטה לבצע ,הצעות יובאו להצבעה ענפית במסגרת כנס מגדלי הבקר
בירושלים ,התהליך יוצג בהמשך.
ה .תקנון ההתאחדות החדש המאושר ע"י רשם האגודות יוצג באתר האינטרנט של התאחדות
בימים הקרובים.
שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל

