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 2018פברואר, ב 25

 דוח מנכ"ל

 
 מגזר המשפחתיהכנס מעלה החמישה של 

 

 תנועת המושבים הפיקה כנס בן יומיים בנושא ההסכם הענפי החדש המוצע.

 ,ובעיקר ניתנה במה לדעות כולן, רצאות והדיונים כלל בתוכו את כל הנושאים שעל הפרקהמבנה ה

 ם.יהתוורפתנים רבים הציגו את עמד

רק  תהיההפעם  תתייחסוהולכן ה ,ת מגדלי בקר הוצגה בשנה האחרונה מספר פעמיםעמדת התאחדו

 -ובמשפט אחר  ,אחיזה במציאות ןלהובעיני רבים אין  לאמירות שנהפכו לנרטיב בשבועות אחרונים

 !המוצע בכלל אחיזה בהסכם ןלהאין 

יותר גדולה  אין דמגוגיה - "מכת פרישות בפתח! - סכם המוצע יחסל את המשק המשפחתיה"ה

 :מהמשפט הנ"ל

הענף ימשיך היא שברמת תכנון הביקושים והתחזית העתידית  2019, 2017-לצפויה להיות דומה  2018

אין לאף אחד סיבה לפרוש , ש"ח לליטר 1.9-ל 1.8בין יהיו  2022-ו 2021מטרה בשנים המחירי  לגדול.

 ואף אחד לא יפרוש.

ניתוח  יפל רפתות בשנה ע 20בין  ,שנה האחרונותהעשרים בתהליך הפרישה יהיה בדיוק כמו 

 שום תזוזה יוצאת דופן.לא תהיה  2023עד  ,כלומר; ניתוח מועצת החלב ל פיע 36-ל תאחדותהה

התאחדות לא תחתום על ה ומנגנון פיצוי לפרישה בהסכם, תבלי התייחסו -ונאמר על כל "במה" 

 שום דבר וגם לא התכוונה לחתום על שום דבר!

  - המחירים אינה בעיה"על לפיקוח  הלוועד מנגנון מחיר המטרה מהוועדה הקיימתבהטיפול  "העברת

כי בווטסאפ, וסבוק ימי שאין לו אחריות יכול לכתוב הכול ולגנוב דעת של כולם בפי ,נאמרשוכמו 

 הוא ימשיך לשבת ביציע! ,לענףמה קורה  2020-בשב להסביר יהוא לא י

לעולם לא תגרום לכך ש מחיריםה לעפיקוח ל העדולוהעברת הטיפול  :אני קובע בצורה חד משמעית

 -ולראיה  ;ת מחירי מזון בעולםייהיה תיקון המחיר כלפי מעלה מסיבות של גידול התשומות או עלי

פיצוי על המחירים המפוקחים ואף שר בממשלה לא יחתום  ₪המחלבות מחכות למאות מיליוני 

תבקשו הבהרות , "תפסיקו להקשיב ולקרוא "גחמות .תוחלא השערה ולא ני -זו עובדה  ,יותר

 ועובדות.
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עוד משפט מבית היוצר של "כותרות" ולא  - הענף"את "ההסכמה עם האוצר בנושא המכס מסכנת 

מסכנת את צמיחת אכן כל פתיחת מכס או מכסות  - מהדרך המקצועית הנכונה לטפל בנושא זה

 היבוא בצורה מוגדרת ואחראית.הענף וחלקנו בהסכם להמשיך ולפתוח את 

  - ומכירים אותו היטב משני צדדיו ,מומחים גדולים בנושא זה ,שק ולירון תמירורחל בור, גיורא פוין

 הסכימו לכך.

ל תנובה אייל מליס "מנכ. המכסות ואישרו אותו ןענייאת מכירות את גרף המכס ו ןהמחלבות כול

 המחלבה תהיה ערוכה לתחרות. 2024ועד  ,בפתח תהשקעות גדולות בהתייעלו: אמר בכנס

ונוותר על שוק בלבד נשמור על ענף של מיליארד ליטר  אובו" :שמענו בכנס אנשים האומרים

 ח נטו לענף מהמצב כיום."זהו נזק ישיר של מיליארד ש - במחיר" טחוןיהגבינות הצהובות מול ב

 גיון בכך.יכן אין שום הולהנוכחית מכסה הגובה ליטר מיליארד  1.5בהסכם יש הגנה על 

ממיליון ליטר וחלוקת מכסות לבעלי מכסה הסכם בסעיף ההשקעות חייב להיות  :הבהרנו בכנס

 עמדתנו והיא לא שונתה והיא תנאי בסיסי לחתימה על ההסכם! הזו תמיד היית .לכולם

 

בחודשים  הענף "הולך" כבר. זו שעת מבחן גדולהשאמרתי  ,לגבי התאחדות מגדלי בקר כגורם מייצג

תאחדות והגברת החקלאית והה ,של שיאון תלהתארגנות חדשה הכוללת בתוכה התייעלו הקרובים

ללא הסכם ההליך יצטרך להתבצע  ,בתוך הסכם ההליך יהיה בהליך סבלני. מתן השירות והליווי לענף

 .2020-במהירות ולהתאים את הכלים המקצועיים של הענף לתנאי השוק ב

 

מכס ומכסות ללא הסכם וכל אחד יעשה את  ,2019עדת המחירים באפריל ור לוהעברת מנגנון המחי

 החשבון!

 ד ועוד?ומנגנון פרישה? וע ימים, 7מי ישלם לנו שוטף 

 כולנו נהיה בה.שאלו עובדות חוק החלב והסכם לוקר והמציאות  ,לא הפחדות אלו

בישי הארץ חודשים על ארגוני הנכים חסמו את כ - "נשפוך חלב!" ,"יציאה למלחמה"הכרזות ה

אותו קבע אגף התקציבים באוצר שקיבלו בסופו של יום את הסכום הבסיסי ו חודשים בגשם ובחום,

 בתמיכת הממשלה.

תפקידנו לשרת ולתת כלים ומטרות ריאליות ולא ; אחריות גדולה במילים ובכתובים -אז אנא 

 הצהרות לא מבוססות.

                                                                        

 שבוע טוב 

 אביתר


