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דוח מנכ"ל
 .1חלוקת מכסות לשנת 2016
במהלך השבוע האחרון פנינו באופן רשמי ליו"ר ועדת הכלכלה ח"כ מר איתן כבל ,לכנס מיידית את ועדת
הכלכלה ולדון בתקנות חלוקת המכסות לשנה הקרובה ללא דיחוי .נעשתה פנייה למשנה ליועץ המשפטי
לממשלה לערוך שימוע מיידי במסגרת "קדם בג"צ" ,ובמהלך השבוע הקרוב תתבצע פנייה למבקר המדינה
לערוך בדיקה בנושא; כמו כן ,תעשה פנייה רשמית לראש הממשלה ולשר האוצר להתערבות המשרדים
במבוכה הגדולה המתרחשת מול עיני כולם.
ברצוני להבהיר :כל ניסיונותיו של שר החקלאות בתגובותיו הלוחמניות הם לגרום לסכסוך ענפי ול"הפרד
ומשול"; אל לנו להיגרר למקומות אלו  -המאבק הוא ענפי אמיתי וכל רצוננו:
"אנא ממך חלק את מכסות  2016על פי חוק החלב והסכם לוקר וכפוף לבג"צ המושבים".
נעשים ניסיונות על ידי המחלקה המשפטית של משרד החקלאות להלבין את תקנות החלוקה המוצעות;
לא ניתן לעניין יד והסכמה.
מטרות העל של העמידה של הענף על ההסכמות כולן הן:
 .1חלוקת המכסות תשקף ייצור חלב קיים על פי התכנון ולא בחסר.
 .2במכסה יגולם כל ביקוש החלב הקיים בפועל (על פי חוק החלב).
 .3רצועות לא ישמשו ככלי תכנוני ראשי אלא רק ככלי משלים.
 .4חלוקה ליצרנים חדשים מתוספת המכסה תעשה באופן מידתי (הממוצע הרב שנתי הוא  6אחוז,
שר החקלאות מעוניין לחלק  40אחוז) ,זאת נוסף לרמת היתכנות נמוכה מאוד להקמת רפתות
חדשות ,ובניגוד להסכם לוקר הקובע לחזק את הענף העובר התייעלות רב שנתית.
 .5שמירת "החומה הסינית" בייצור חלב קיים כדי לשמר את פוטנציאל ייצור החלב ,והעניין חייב להיות
ברור לכולם :הסכמה בעניין זה תביא להחלטות הפוכות במכסה של שנת .2017
להזכירכם ,פעלנו כמעט ארבעה חודשים דרך מועצת החלב וועדת התכנון בצורה מקצועית כדי ליישם את
הדברים; העניין לא צלח ,ולכן פנינו לאמצעים העומדים לרשותנו כדי לאכוף את החוק ואת ההסכמים.
בכנסים שונים שהתקיימו לאחרונה ,עלתה שאלה מה ההבדל בין הסכם היבוא בזמנו לבין הדרישה החדשה
של השר לשנות את כל הסדרי הענף ובראשם את חלוקת המכסות.
הסכם היבוא היה במשא ומתן מלא ,מסודר ומקיף ,ונוהל על ידי ועדה מקצועית בעיקרה; קיבלנו בקשה
וניהלנו בתוך הענף שיח על המשמעויות .בסופו של יום הגענו להסכם ובתוכו היו דברים רבים שהענף
קיבל כפיצוי ובעיקר הצלחנו לגדר את מסגרת היבוא כדי שלא תפגע במכסה וביכולות הייצור המקומי;
לשמחתנו הסכם זה מוכיח את עצמו.
חלוקת המכסות על ידי שר החקלאות נעשית בצורה חד צדדית ללא דיאלוג וללא שום שיקול מקצועי כולל
אי קבלת שלוש החלטות של ועדת התכנון של מועצת החלב ,ובשורה התחתונה בניגוד לחוק ולהסכמים.
בהמשך לדבריו של מנכ"ל משרד החקלאות בכנס מגדלי הבקר ואמרותיו החוזרות ונשנות של שר
החקלאות בעניין התמיכה הישירה ועל משא ומתן המתנהל כביכול ,עליי להבהיר :אנו לא שותפים בשום
משא ומתן מסוג זה.
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במהלך שנת  2017נתחיל בשיחות עם משרד האוצר לקראת סיום הסכם לוקר ומנגנון מחיר המטרה
המסתיים ב.2019-
"אם אנו חפצי חיים" עלינו להמשיך במדיניות משטר התכנון ולשמור עליו מכל משמר ,ובעיקר בימים
כאלו ,מגולמת בו טובת הארץ הזו ולכן הקרב הוא על "ערך".
בסופו של יום פרנסתנו צריכה להיות בראש סדר העדיפויות הענפי ,וכך נפעל.
 .2תקנות שונות
להלן עדכון:
א .תקנות השפכים התעשייתיים  -בשבועות האחרונים ובתקופה הקרובה ייערכו כנסים אזוריים של
המועצות האזוריות עם רשות המים ועם המגדלים להסברה בנושא.
פרץ שורק והלל מלכה זמינים לכל שאלה בנושא.
ב .תקנות כיבוי אש  -התאחדות מגדלי בקר חתמה על הסכם הסדרה עם רשות הכיבוי וניתן לקבלו
במזכירות ההתאחדות; בכל מקרה ניתן לפנות אליי בנושא.
ג .תקנות פיזור זבל בשדות  -על פי החלטה משותפת של משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה
אין שינוי בתקנות משנים עברו ואין שום תקנות חדשות בנושא; ניתן לפנות אליי לעזרה במקרה
הצורך.
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