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יצרנים נכבדים,
כמכנה  בישראל  המחייה  יוקר  הורדת  יעד  את  קיבעו  הבחירות  תוצאות 

המשותף האמתי, היחיד אולי, בין כלל המפלגות בישראל. 
כפי שנוכחנו, ראשי כל המפלגות שעשויות להרכיב את הממשלה הבאה - 

מימין ומשמאל, שבו והדגישו את נושא הורדת המחירים לצרכן. 
במקביל, משרד האוצר ממשיך להתמיד "בחלומו" לפרק את התכנון בענף 
את  מקבלים  אינם  הם  כי  מבהירים  ממנו  שומעים  שאנו  הקולות  החלב, 
"מתווה  יישום  על  הממשלה  בהחלטת  רואים  ואינם  מבחינתם,  "הגזרה" 

לוקר" סוף פסוק.
מהמציאות  להתעלם  מעדיפים  שמסיבותיהם  שונים  גורמים  בתוכנו  יש 
שנכפתה עלינו ולהיאחז בתקוות פוליטיות שונות - שמתבררות כעוד יותר 

קלושות, שלא לומר תלושות. 
והנושאים באחריות, אין את הלוקסוס  לנו, הגורמים המנהלים את הענף 
הזה. אנחנו חייבים לדאוג לאספקת חלב לאוכלוסייה, להמשך קיום הענף, 
כאלה  כקטנים,  גדולים   - המגדלים  של  ולרווחתם  התכנון  על  לשמירה 

שיישארו בענף, כמו גם, לאותם אלו שיעדיפו לפרוש.
מועצת המנהלים של מועצת החלב )הכוללת כידוע גם את נציגי המגדלים, 
)הארגון  בקר  מגדלי  התאחדות  ומועצת  והממשלה(  הצרכנים  המחלבות, 
לוקר"  "מתווה  את  אישרו  הבקר(,  חלב  יצרני  המגדלים,  של  היחיד  היציג 
לאחר שמשרד ראש הממשלה, שר האוצר ושרת החקלאות ופיתוח הכפר 
חתמו עליו וממשלת ישראל אישרה אותו - לא כי זה היה פופולרי ולא כי 

זה  המתווה האידאלי. 
חתמנו על מתווה לוקר כי הוא פשרה טובה לאלטרנטיבות האחרות וכדי 
לוודא שהממשלה החדשה והכנסת החדשה - שרבים מחבריה כיכבו כידוע 
והמלצות  האוצר  בלחץ משרד  גזרות  עלינו  יכפו  לא  החברתית"  ב"מחאה 
"ועדת קדמי", שעלולות היו להמיט הרס עצום על הענף בכלל ועל המשק 

המשפחתי בפרט.
אנחנו מיישמים את החלטת הממשלה מיום 21 לאוקטובר 2012 "מתווה 
רב-שנתי  למתווה  העקרונות  הסכם  ליישום    5177 מס'  )החלטה  לוקר" 
את  להבטיח  חיוני  כי  אלא   ,"V לסמן  לנו  "בא  כי  לא  הבקר(  ענף  לייעול 

אספקת החלב לאוכלוסייה בשנת 2013 וכי:
יצרנים קטנים המעוניינים לגדול ולהפנים יתרונות לגודל, זכאים לפדות   .1
את מכסת היצרנים הפורשים  במחיר  סמלי של 20 אגורות )במכרזה 

האחרונה המחיר היה 2.38 ₪(.
יצרנים קטנים המעוניינים לפרוש בכבוד מהענף יוכלו לעשות זאת ואף   .2
לקבל מענקי פרישה הוגנים מהמדינה עליהם ישלמו רק 10% מס הכנסה.
שאר היצרנים, בתקופת ההתייעלות המוגברת, ייהנו מתוספת המכסה   .3

הארצית, התלויה כמובן בגידול בצריכה של חלב ומוצריו.
ההבטחה  את  בפועל  לעגן  כדי  הממשלה,  החלטת  את  מיישמים  אנחנו 
השלטונית שגלומה במתווה לוקר לשמירת התכנון בענף, למניעת שחיקה 

מידית ולא מידתית של מחיר החלב הגולמי שאותו מקבלים 
היצרנים ולשם הבטחה כי, גם במצב של תקציב מקוצץ מאוד, כפי שצפוי 

למשק הישראלי מיד לאחר כינון הממשלה החדשה, לא ייפגעו התקציבים 
שהמדינה התחייבה להם לשם ליווי התהליך.                                                                                                                 
כי   - במקביל  החזיתות  ובכל  מלאה  בשקיפות  ביושר,  זאת  עושים  אנחנו 
המגזר  וקריסת  בכלל  הישראלי  החלב  במשק  ליצרנים  אסון  נמנע  כך  רק 

המשפחתי בפרט.
שקיפות אינה סיסמה ריקה מתוכן. על מנת לקדם את ניוד המכסות בקרב 
היצרנים הקטנים - להבטיח יכולת אמתית ליצרנים קטנים לגדול ולוודא 
כי מי שמעוניינים לצאת מהענף, אומנם יוכלו לעשות זאת בכבוד, פרסמנו 

לשם קבלת הערות הציבור, את טיוטת הנוהל לניוד מכסות. 

שלא  קיים  מצב  של  שינוי  כל  לפני  החלב,  מועצת  של  וכדרכה  כמתחייב, 
במתווה של מדיניות מוכרזת, הנוהל הסופי יפורסם והליך הניוד ייצא אל 

הפועל - רק בשים לב לכלל ההערות שיתקבלו.
כדי לצייד את היצרנים "הקטנים" בכלים מעשיים להחלטה מושכלת, אנחנו 
לא מסתפקים בשיגור מכתבים, ובכתיבת ניירות עמדה. אנחנו עושים הכול 
- וכן - מהר !!! כדי שנוכל לממש את התחייבות הממשלה להשקיע 200 

מיליון ש"ח בענף החלב. 
בזמן שאחרים מדברים, מועצת החלב הקימה מערך לייעוץ כלכלי פיננסי 
אותם  עבור  הן  מהענף,  לפרוש  שיבקשו  הרפתנים  עבור  הן   - ופנסיוני 
המינימום  במכסת  לעמוד  כדי  רפתותיהם,  את  להרחיב  דווקא  שיבקשו 

החדשה - של 700,000 ליטר חלב לרפת.
המשפחתי,  במגזר   - ליצרנים  יסייעו  הכשרנו  שכבר  הכלכליים  היועצים 
לבחון את החלופות השונות העומדות בפניהם במסגרת הרפורמה על מנת 
שיוכלו לקבל את ההחלטה המיטבית מבחינתם לנוכח תנאי הסחר הצפויים 
בענף )מחירי תפוקות מול מחירי תשומות( ולהכין בעבורם תכנית פעולה  
לשיפור מערך הרפת ולהרחבתה או לפרישה מהענף.  הייעוץ יינתן בעיקר 
להיבטים הכלכליים, הפיננסיים והניהול העסקי של הרפת, תוך מתן דגש 

לניהול תזרים המזומנים ושקלול החלופות השונות. 
במקביל, על מנת לוודא כי הגידול החזוי בצריכה ימומש על ידי הרפתנים 
הקיימים במשק החלב הישראלי ולא חלילה מהגברת הייבוא, פרסמה ועדת 
הארצית  המכסה  גידול  בגין  מכסה  לתוספת  המידה  אמות  את  המכסות 
מהענף  הפורשים  קטנים  מיצרנים  מכסה  לקנות  זכאים  שאינם  ליצרנים 
- בהתאם למדיניות הקיימת של משרד החקלאות ועל פי הדרך שנקבעה 
במתווה לוקר, תוך הקפדה על שמירת האיזון בין המגזר המשפחתי למגזר 

השיתופי ותוך העדפה של יצרנים באזורי עדיפות לאומית. 
שרת  ע"י  התקבלה  הארצית  התוספת  על  ההחלטה  ספק,  הסר  למען 
החקלאות ופיתוח הכפר לאחר שהתייעצה ביועץ המשפטי לממשלה שקבע 
כי "יש לחלק את התוספת למכסות בהתאם להחלטת הממשלה", למעשה, 
בהתאם למתווה לוקר. אין ספק כי פעילות זו תרמה למחויבותו של היועץ 
נדבך  ומהווה  המשפטי לממשלה למחויבות הממשלה להסכמות הקיימות 
משרד  של  הנוספים  הניסיונות  כנגד  מציבים  שאנחנו  המגן  בחומת  נוסף 

 .האוצר לקעקע את ההסכם

מועצת החלב
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