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דוח מנכ"ל
מדיניות התשלום
עת התגלו חילוקי הדעות החריפים עם משרד החקלאות בעניין מדיניות המכסות לשנת ,6132
התקבלה החלטה אסטרטגית לפעול להשלמת כתיבת מדיניות התשלום במהירות האפשרית.
המהלך היה מורכב ביותר בגלל ההתערבות הבוטה של משרד החקלאות גם בעניין זה.
להזכירכם ,שלוש החלטות של ועדת התכנון ,הגוף המקצועי הממליץ לשר בנושא תכנון הענף ,נדחו
על ידי הפקידות המקצועית במשרד בצורה תקדימית.
לשמחתנו  -הושלמו ההסכמות ,שכללו את משרד האוצר ומשרד החקלאות ,והמדיניות התפרסמה.
שוב לקחנו אחריות במקום שבו המדינה צריכה הייתה להיות האחראית ,ולמרות המחלוקת בעניין
המכסות ,דחפנו קדימה כדי לייצר חלב ולמנוע מחסור בהיצע כבר בזמן הקרוב.
יש משפט השואל "מתי בחורים טובים הופכים לפראיירים?" כמעט ארבעה חודשים אנו מנהלים
דיאלוג מול משרד החקלאות בתום לב ובתחושת אחריות ,על מנת להגיע להסכמות בנושא חלוקת
המכסות ,כשאנו כפופים לחוק החלב ,להסכם לוקר ולבג"ץ המושבים; ללא הסבר ברור ,החליט שר
החקלאות לחלק את המכסות בניגוד מוחלט לחוק ,להסכם ולפסיקות בג"צ.
פירוט ההפרות מופיע באתר האינטרנט של ההתאחדות במכתבים השונים מהשבועות הקודמים.
הריני להודיעכם כי החל מיום ראשון הקרוב אנו מתחילים לפעול באמצעים משפטיים ,ציבוריים,
פרלמנטאריים ופוליטיים ,על מנת להביא להחלטה התואמת את הפסיקות השונות ואת לשון החוק
בכל הנוגע לחלוקת מכסות; הימים הקרובים יוקדשו למאמץ גדול להגיע להבנות.
אנו ניצבים שנה בדיוק לפני תחילת המשא המתן עם המדינה על הסכם רב שנים להסדרת הענף לא
ניתן מקום ל"סדקים" במדיניות הענף ולפגיעה בתכנון!!
אתם מתבקשים לנתח את המדיניות ולתכנן את תכנית הייצור באחריות ,בשים לב היטב לאופציה
הבאה:
עם קבלת תוספת המכסה הרצועה תרד ב 1-אחוזים ותעמוד על  4אחוזים; שימו לב הירידה ברצועה
תשקף כמות חלב גדולה יותר מתוספת המכסה הצפויה – כלומר מי שינצל את הרצועה ,ביום
תוספת המכסה יימצא ברצועה ב' בחלב השולי בעיה זו תבוא לידי ביטוי באופן בולט במגזר
השיתופי אז אנא לתת דגש ומחשבה לעניין זה.
כולנו מקווים להיגיון בריא ולסיום מהיר של נושא חלוקת המכסות למרות חילוקי הדעות ,ולא  -על
כולנו להתכונן לתקופה ארוכה ללא מכסה מסודרת.
בתקווה לבשורות טובות!
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