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:  תזכורת חוק החלב

אפשר גם לחיות ללא הסכם תחת חוק החלב



.וודאות•
.משפטיתיציבות•
.מחיריםמשלמים•
.מראשסגורהכול•

.בייבואחשיפה•
.חשיפה במעבר לוועדת המחירים•
שליטהחוסר•
ההסדריםבחוקחשיפה•

אין הסכם
נשארים תחת חוק החלב

הסכם
עם וויתורים מסוימים



אין הסכם

נשארים תחת חוק החלב

.וודאות•
.משפטיתיציבות•
.מחיריםמשלמים•
מראשסגורהכול•

.בייבואחשיפה•
.חשיפה במעבר לוועדת המחירים•
שליטהחוסר•
ההסדריםבחוקחשיפה•

הסכם  
בתנאים שלנו

לא מצליחים

..החלטנו ש



..אבל החורף מגיע, יצאנו לדרך בקיץ

".מנגנון מחיר מטרה"בינואר הסתיים הערכה •

סימן שאלה לגבי האקלים הפוליטי, בחירות בפתח•

(700מעל . )אגרות8–2019בינואר נכנס סקר •

.מחירי הגרעינים עולים•



(2018מסקנות הסכם )–חייבים לתחקר אחורה 

!הסכם עמוק מידי לענף



:ולכן

.אין אפשרות להסכם כבד–חייבים לחשוב אחרת 

"כפיות קטנות"הסכם 



הסכם פשוט עם שינויים קלים
ב המודלים הקיימים"ע

"מה שפשוט פשוט עובד"



:  המורכבות החברתית
(האקלים הפוליטי)

.בבית•

.בענף•

.במדינה•



.הסכם גורר הסכם

2018מ לנתק את הסכם "האתגר הגדול למו



?אז אל מה מוותרים

ייבוא מענקיםמחיר מטרה שונותתקופה



מפרקים את משק החלב–הצד של אוצר 

(.ללא סקר, שחיקה מואצת, מכסים), 2018הסכם •

.2018מוכנים לתיקונים קלים לפי מרכיבים בתוך הסכם •

.שנים2–1.5הסכם ל –אם רוצים שינוי מהסכם זה •

".השבת"–ייבוא פטור ממכס על כל המוצרים הסחירים •



:אנחנו באים עם הדרישות הבאות לסעיפי המנגנון

שומרים על התכנון בכל מחיר

(רבעון אחרון. )לא מוותרים על ועדת היישום וזכות הווטו

(2019. )כנגד התייעלות–לא מוותרים על סקר תקופתי 

(.700עד )לא מוותרים על עלייה ברפת המדגם 

.לא מסכימים לוויתור על מחיר הבסיס

.לא מסכימים על שחיקה מואצת



לסעיפי ייבוא  –אנחנו באים עם הדרישות 

.לא מסכימים לייבוא פטור ממכס

.לא מסכימים למכסים אלא רק למכסות מוגבלות

.שנים5-לא מסכימים להסכם פחות מ

לא מוותרים על התוצרת המקומית   



?על מה נוכל להתפשר.. אז

(.  ₪מיליון 450), מוותרים על כל המענקים•

('מתקן ייבוש וכו. )מוותרים על השונות להסכם•

(מכירה/ קנייה )מוותרים על שינוי מבני •

.  מהצמיחה הטבעית50%-מוותרים על כ•

נשארים עם חסרונות המנגנון בפרט ההתייעלות •



?אז מה יצא

שמירה על התכנון•

.שמירה על מחיר המטרה•

.שמירה על ועדת היישום וזכות הווטו•

(.700מעל )שמירה על הסקרים •

.שמירה על הקיפי הייצור המקומי•

.שמירה על המכסות ולא על המכסים•

?אז על מה וויתרנו



ייבוא-עיקרי ההסכם 

הדיון מתמקד סביב איך מתחלקים בצמיחה
בשנה2%-הנחת העבודה שהשוק גדל ב



2021ייבוא שנת –עיקרי ההסכם 

מיליון ליטר38מחיר הבסיס 
מיליון חמאה5לאחר הנחה 

ייצור19ייבוא14



2022תוספת לייבוא שנת –עיקרי ההסכם 

(הפרשים5)שנים 6הגידול יחושב בממוצע נע 

ייצור מקומיייבוא

57.5%42.5%



לסיכום-עיקרי ההסכם 

.ללא מענקים•

(.3+2)שנים 5הסכם ל •

.  שמירה על היקפי היצור הקיימים כיום•

(.המשך ועדת יישום)שמירה על המנגנון וזכויות הווטו בוועדת היישום •

.יבוא במכסות בלבד•

(.65%-50%פער בין )הגדלת יבוא רק דרך גידול בצריכה •

(.אלף700עד )מחיר מטרה ללא שינוי •

.המשך סקר כל שנתיים•

.ללא שחיקה מואצת במחיר מטרה•

החצי כוס המלאה



הלבתשומתעלתודה


