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 2018פברואר, ב 6

 

 דוח מנכ"ל

 

 תם הזמן החוקי

 

 ,עם עובדות מלאות ,רק בזמן אמת תתרחשויוהמתוך הבכל החודשיים האחרונים לדווח  הקפדתי

 ללא השפעות סביבתיות.ו ללא פרשנות

ועדיין לא הגיע  ,מסיבות רבות ומגוונות ,בסופו של יום לא הצלחנו להגיע להסכמות עם המדינה

 במלואם. ןאותלפרט  םהמתאי התזמון

 לא צלח. ,עם משטר תכנון ומנגנון מחיר מטרה ,2027הניסיון שלנו ליצור מסגרת ענפית עד שנת 

אנו ראינו ; השקיעה משאבים רבים בניסיון זה ,הבמסגרת החלטות מוסדותי ,התאחדות מגדלי בקר

בות בשנה וחצי כתבנו ודיברנו ר ןעליהשמסיבות רבות ומגוונות  -בהסכם "עכשיו" צו השעה 

 .האחרונות

 החלטות בעקבות "התוצאה".לדרשו בתקופה הקרובה לדיונים ויהתאחדות יהמוסדות 

החקלאות על הסכמה לתנאי משרד עם הודעת משרד האוצר ו - (15.10.17)מיד לאחר חג הסוכות 

ת שעות דיונים רבוכלל שנוהל משא ומתן ארוך  ,ועד הלילה -הבסיס שלנו לתחילת המשא המתן 

 תאחדות בחודש דצמבר,הכולל קבלת מתווה ה ,להזכירכם .כמעט על בסיס יומי בנושאים השונים

יות ויצירת ודאות ואפשר :במילים אחרות ;נו עמדה השגת המטרה של יציבות הענףילנגד עינ

 לפיתוח הענף.

שטר מ יהגענו להסכמות העקרוניות הראשונות בעניינ ,9.1.18-ב ,בשלב זה ,ללא כניסה לפרטים

 מכס.הו שקעותהה סכם,ההתכנון ומנגנון מחיר המטרה ותקופת ה

איני מתכוון  ;ככתוב בשלב זה לא היו הסכמות מגזריות פנימיות ולא היה ניתן להגיע להסכם המלא,

 :באופן כללי המגזר המשפחתי דרש שינויים חשובים כגון .לעומקם של דברים סבשלב זה להיכנ

 שקעות.הגובה הבחלוקה וב במנגנון תמיכה ישירה, תיקונים במכס, הורדת רף הסקר,

ובו לא הצלחנו להגיע להסכמות עם  ,התקיים הדיון המסכם( 4.2.18)ראשון האחרון בלילה יום ב

ואתגריו רבים  - 2019בחן בפעם הבאה במהלך שנת יולכן עתיד הענף י ,משרדי האוצר והחקלאות

 ומגוונים לקראת מועד זה.

 

 

 



התאחדות   מגדלי   בקר   בישראל      
                ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION 

 

 חלב ישראלי הביטחון שלי
  

 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015 3079548 3079548מיקוד      3015יה קיסריה, ת"ד  יפארק התעש

 TEL: +972-4-6279700                FAX: 972-4-6273501 04 - 6273501פקס.                         04- 6279700טלפון:  

E-mail: inbal@icba.co.il 
 

 

 לוגאפי

עלות הל ,איך הענף צריך להראות בשנים הבאות ,יסבוקיבעיקר בפ ,עותצההמציע לכל מציעי אני 

 ותהאחרונדבר שלא נעשה בשנה וחצי  -על "נייר" ולהציג את הרעיונות בכל מסגרת אפשרית אותן 

 כלכליתה ובעיקר להתאימן למציאות הארגונית, ,למרות קריאות חוזרות ונשנות ,עד המשא המתן

 פוליטית של הענף בפרט ושל המדינה בכלל.וה

 

 נמצאת בפתח. 2019

 

 

 

 

 

 

 בברכה

 דותן  אביתר


