
שמחה "ההסכם מבטיח 
שקט לענף שכולנו כל 
כך זקוקים לו. ומצד שני, 
ניתן להתחיל לתכנן את 
השנים הבאות מהבחינה 
הכלכלית"

פרסום ראשון

נחתם הסכם ענפי 2021

"ההסכם מייצר אופק ליאור שמחה
כלכלי ובטחון תעסוקתי"

המגזין המקצועי של התאחדות יצרני החלב בישראל

הישג לראשי הענף, הסכם ענפי נחתם 
הבוקר 14.1.21  מול משרד האוצר. ההסכם 

ישמור על היקפי הייצור הקיימים, תוך 
שמירה על המנגנון. היבוא יתבצע במכסות 
בלבד והגדלת היבוא תיעשה רק דרך גידול 
בצריכה. וכמובן, מחיר המטרה נותר ללא 
שינוי וללא שחיקה מואצת. כמו כן, ייערך 

כל שנתיים סקר. 
המו"מ מול משרד האוצר נמשך מזה מספר 
חודשים ואילו בשבועות האחרונים, נכנסו 
הצדדים למרתון פגישות והשבוע, 11.1.21 

במהלך פגישה עם שר האוצר, הגיעו 
הצדדים להבנות ולהסכמה על הסכם 2021 

שייחתם ויימשך 5 שנים. 
כאמור, הבוקר, נחתם ההסכם וניתן לברך 

על המוגמר. אין בכלל ספק כי ההסכם הינו 
הישג אדיר לענף החלב, באם ניקח בחשבון 

את הלך הרוח הציבורי, הסכם 2018 
והתעקשותם המתמדת של פקידי האוצר, 

לעשות הכל בכדי לפרק את ענף החלב 
ולפתוח את הייבוא ללא תנאי. ההסכם 

שנחתם הבוקר, יתן ליצרנים מרווח פעולה 
ותכנון כלכלי לשנים הקרובות. 

ליאור שמחה מנכ"ל ארגון יצרני החלב 
בישראל, שהוביל את המהלך אמר 

בעקבות החתימה על ההסכם "ההסכם 
הזה הוא בעצם הפוגה שתיתן לנו זמן 

להתכונן להסכם הבא. על כולנו מונחת 
חובת ההוכחה להגיע מוכנים יותר הן 

בפן המקצועי ובפן הפוליטי. דבר נוסף 
לא פחות חשוב ואולי אף יותר, ההסכם 

הוכיח מעל כל צל של ספק כי אם נמשיך 
לייצר חזית אחת אף אחד לא יוכל עלינו. 

זה נכון שההסכם אינו מושלם אך בהחלט 
ניתן לחיות איתו בשלום ולייצר עתיד 

בטוח יותר. ההסכם נותן לנו אופק כלכלי 
ובטחון להמשך הדרך. כעת נוכל להתמקד 

בהשקעות ובחיזוק הענף ולהתכונן לקראת 
המשימות הבאות". 

ליאור שמחה רוצה להודות לעשרות רבות 
של אישים, פעילים ופוליטיקאים שנתנו יד 

ועזרו להגיע להסכם זה. כעת צריך לעבוד 
ולהיערך לבאות ואני מקווה כי לאחר 

הבחירות תקום ממשלה שתהיה ידידותית 
לחקלאות בכלל ולענף החלב בפרט. וזה 
הזמן של כל אחת ואחד מאיתנו, לבחור 

נכון ולהצביע למפלגות ולאנשים הרואים 
בחקלאות נכס לאומי חשוב.  
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הסכם חשוב שיתן לנו שקט כלכלי ועתיד בטוח יותר. שמחה

חדשות


