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חלוקת מכסות ורצועות ומדיניות תשלום
בשבוע האחרון נערכו מספר פגישות בנושא מול שר החקלאות ומנכ"ל משרד החקלאות ובמסגרת
ועדת התכנון.
כידוע ,השר החליט על חלוקה של  50מיליון ליטר ליצרנים קיימים; לאחר ניכוי חובות ליצרנים
והשלמות כאלו או אחרות נשארו  44מיליון ליטר נטו לחלוקה.
באופן בסיסי המכסות יחולקו לפי "החומה הסינית"; במגזר השיתופי  -בדומה לשנה שעברה ,במגזר
המשפחתי השר עדיין לא החליט סופית .עמדת ההתאחדות בעניין היא לחלק בדומה לשנת 2016
גם במגזר המשפחתי ( 70אחוז לבעלי מכסה מתחת  700אלף ליטר ו 30-אחוז לבעלי מכסה מעל 700
אלף ליטר); עמדת השר הבסיסית היא לחלק רק לקטנים ,ובימים הקרובים נדע אם קיבל את
עמדתנו.
מדיניות התשלום והרצועות היא בדומה ל - 2016-הכול כפוף להחלטת דירקטוריון מועצת החלב.
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תכנית ייצור ל2017-
לבקשת חברים רבים המתכננים את שנת  :2017בגלל אי קבלת תוצאות הסקר עד עתה ,ערכתי
עבודה עצמית בנושא התייעלות הענף בארבע השנים האחרונות ,כדי לתת מסגרת והערכה לכולנו
מטעמי בלבד .הערכתי היא שמרנית ומבוססת על מספרים בפועל.
בחישוב הנוסחה של הסכם לוקר צפוי החזר התייעלות עד גובה עשר אגורות מקסימום על פי
הנתונים הקיימים כרגע ,כלומר  -בניכוי/קיזוז של ארבע אגורות וחצי מהרבעון האחרון של שנת
 2016תיוותר יתרה של בין ארבע לשש אגורות עלייה במחיר המטרה ברבעון הראשון של שנת
.2017
כל זה מנקודת הנחה שלא יתווספו בסקר נתונים דרמטיים שלא לקחתי בחשבון.
מודע לביקורת שתופנה אליי מגורמים שונים על הערכה זו ,דאגתי לתוכניות ייצור הגיוניות ולא
כאלה שמושתתות על שמועות המבוססות על חוסר הבנה מוחלט של הנוסחה בהסכם לוקר; עניין
זה גובר ולכן אני לוקח את האחריות המלאה על הדברים.
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המחאה
נכנסנו לשבוע הרביעי של המחאה ,שבה כל ערב נציגות שלנו מכל רחבי הארץ מגיעה לביתו של
שר האוצר למחות על חוסר תשומת לבו לחקלאות בכלל ועל המשבר בענף הפטם בעקבות
החתימה על צווי היבוא בפרט.
ביום חמישי הקרוב אנו מסיימים את המחאה מול ביתו ועוברים למחאת "רחוב"; תכניה נשמרים
כרגע בסודיות.
בהיבט המשפטי השלמנו את ההכנות לקראת מהלך שאותו נקבע בימים הקרובים.
כל אירועי המחאה לא נתמכים על ידי התקשורת וגם אין לנו עניין בכך  -כל רצוננו בשלב זה הוא
תשומת לבו של השר.
היום תערך פגישה נוספת עם אגף התקציבים כדי לפתור את המשבר.
חובה לומר שמתקיימים מגעים שוטפים עם לשכת השר ועם השר עצמו; כישלון המשא המתן
יגרום לאנשי השר להתערב ,לכן עמידותנו חשובה בכל ההיבטים.
חברים ,צרו קשר עם אלעד תמיר ,או עם טוטי בלוך או עם אייל פייגין ,והצטרפו במהלך השבוע
לפעילות המחאה שלנו.
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אירועי השבוע בהתאחדות
ביום שני האחרון ביקר בהתאחדות שר החקלאות אורי אריאל ,אחרי סיור שערך במשק יעקובס
בכפר הרוא"ה .הצגנו לו את פעילות ההתאחדות וכמובן דנו בענייני העתיד ובהם עמדתנו הברורה
בכל הנושאים העומדים על הפרק כגון חשיבות ויתרונות התכנון וירידה לפרטים בנושאים השונים.
מועצת החלב "כהרגלה" הייתה מתכננת הסיור ומכאן תודתנו למיכל ולאיציק ולכל צוותם.
ביום שלישי התקיים בכנסת יום ההתיישבות והחקלאות ,בארגון הלובי החקלאי; השיא היה כנס
מרכזי בהשתתפות ראש הממשלה ,ובו אמרתי מספר דברים ,ביניהם קריאה למשרד ראש הממשלה
לקחת על עצמו את גיבוש תכנית העתיד בחקלאות מצד אחד ,וקריאה לחקלאים כולם להפסיק
לדבר על אחדות אלא להתחיל ליישמה כי הזמן אוזל ,מצד שני.
ביום רביעי נערך בהתאחדות סיור של יו"ר ברייט פוד ,הבעלים של תנובה ,מר צאנג צונג ,עם
מנכ"ל תנובה אייל מליס .דנו בהרחבה על ההסכם הקיים בין ההתאחדות לתנובה ועל תכניות
תנובה העתידיות ,ניתן הסבר מלא על תפקידי ההתאחדות והוסכם על שיתוף פעולה בנושאים
שונים ,נוסף על שיתופי הפעולה הקיימים.

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3088900
טלפון04- 6279700 :
פקסFAX: 972-4-6273501 04 - 6273501 .
E-mail: inbal@icba.co.il

38900 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION

ביום חמישי התקיימה פגישה עם מנכ"ל המשרד בן אליהו ובה החלטנו על המשך שיתוף פעולה
בנושאים שונים; שיבחתי את עבודת מרכז ההשקעות ומערכת התכנון בראשות צביקה כהן וד"ר
אסף לוי ,ופירטתי בנושא פיילוט מתחמי הרפת ופיילוטי השפכים והשינוי המתגבש בנושא
העובדים הזרים; כמו כן ביקשתי להגדיל את תקציבי הפיתוח ובעיקר להכניס את הרפת לפרויקט
מתן ההלוואות הנוחות בערבות המדינה שאותן החל המשרד לתת השנה.

שבוע טוב
אביתר דותן
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