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דוח מנכ"ל
תם הזמן החוקי
הקפדתי בכל החודשיים האחרונים לדווח מתוך ההתרחשויות רק בזמן אמת ,עם עובדות מלאות,
ללא פרשנות וללא השפעות סביבתיות.
בסופו של יום לא הצלחנו להגיע להסכמות עם המדינה ,מסיבות רבות ומגוונות ,ועדיין לא הגיע
התזמון המתאים לפרט אותן במלואם.
הניסיון שלנו ליצור מסגרת ענפית עד שנת  ,2027עם משטר תכנון ומנגנון מחיר מטרה ,לא צלח.
התאחדות מגדלי בקר ,במסגרת החלטות מוסדותיה ,השקיעה משאבים רבים בניסיון זה; אנו ראינו
בהסכם "עכשיו" צו השעה  -מסיבות רבות ומגוונות שעליהן כתבנו ודיברנו רבות בשנה וחצי
האחרונות.
מוסדות ההתאחדות יידרשו בתקופה הקרובה לדיונים ולהחלטות בעקבות "התוצאה".
מיד לאחר חג הסוכות ( - )15.10.17עם הודעת משרד האוצר ומשרד החקלאות על הסכמה לתנאי
הבסיס שלנו לתחילת המשא המתן  -ועד הלילה ,נוהל משא ומתן ארוך שכלל שעות דיונים רבות
בנושאים השונים כמעט על בסיס יומי .להזכירכם ,כולל קבלת מתווה ההתאחדות בחודש דצמבר,
לנגד עינינו עמדה השגת המטרה של יציבות הענף; במילים אחרות :יצירת ודאות ואפשרויות
לפיתוח הענף.
ללא כניסה לפרטים ,בשלב זה ,ב ,9.1.18-הגענו להסכמות העקרוניות הראשונות בענייני משטר
התכנון ומנגנון מחיר המטרה ותקופת ההסכם ,ההשקעות והמכס.
בשלב זה לא היו הסכמות מגזריות פנימיות ולא היה ניתן להגיע להסכם המלא ,ככתוב; איני מתכוון
בשלב זה להיכנס לעומקם של דברים .באופן כללי המגזר המשפחתי דרש שינויים חשובים כגון:
הורדת רף הסקר ,תיקונים במכס ,במנגנון תמיכה ישירה ,בחלוקה ובגובה ההשקעות.
ביום ראשון האחרון בלילה ( )4.2.18התקיים הדיון המסכם ,ובו לא הצלחנו להגיע להסכמות עם
משרדי האוצר והחקלאות ,ולכן עתיד הענף ייבחן בפעם הבאה במהלך שנת  - 2019ואתגריו רבים
ומגוונים לקראת מועד זה.
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אפילוג
אני מציע לכל מציעי ההצעות ,בעיקר בפייסבוק ,איך הענף צריך להראות בשנים הבאות ,להעלות
אותן על "נייר" ולהציג את הרעיונות בכל מסגרת אפשרית  -דבר שלא נעשה בשנה וחצי האחרונות
עד המשא המתן ,למרות קריאות חוזרות ונשנות ,ובעיקר להתאימן למציאות הארגונית ,הכלכלית
והפוליטית של הענף בפרט ושל המדינה בכלל.
 2019נמצאת בפתח.
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