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ליצרני החלב שלום רב

גמר חשבון חלב עודף 4102

לפני חג הפסח פרסמנו את גמר החשבון עבור חלב עודף לשנת  .1122מפניות של מספר יצרנים
ניראה כי המדיניות לא הובנה לכולם על כן מצאתי לנכון לפנות אליכם שוב ולהסביר את
המדיניות ,החשבון ואופן קבלת ההחלטות.
בשנת  1122לקראת ההחלטות על תכנון  1122התכנסו ועדת התכנון במועצת החלב ותא תכנון
במשרד החקלאות וקיבלו החלטות על גובה המכסה לשנת  1122ועל מדיניות התשלום לחלב
עודף .ההחלטות שהתקבלו אושרו על ידי שר החקלאות ודירקטוריון מועצת החלב ,מהם נגזרו
התקציב ותוכנית העבודה של מועצת החלב .בתמצית הוחלט על תוספת למכסה הארצית של 21
מיליון ליטר ועל מדיניות חלב עודף שהתבססה על רצועה א' בגובה  2%עם תשלום מובטח (קיץ
/חורף) ועל רצועה ב' קיץ שבה התשלום מובטח ברמה יותר נמוכה מהחורף ורצועה ב' חורף
שהתשלום בגינה אינו מובטח.
נאמר והוסבר שוב ושוב כי התשלום עבור חלב עודף ב' חורף הינו בגדר מקדמה והוא אינו סופי.
המחיר הסופי הינו מחיר הפדיון השולי ,כלומר המחיר שפדה החלב העודף בפועל או הפדיון עבור
מכירת החלב כאבקת חלב המופנה לייצוא במחירים העולמיים.
יש לציין ולהדגיש כי בכל הפורומים שבהם מתקבלות ההחלטות ישנה נציגות ליצרני החלב
וההחלטות שמתקבלות הינן בשיתוף מלא שנישען על הנתונים שידועים באותה העת .במהלך
הרבעון הראשון של שנת  1122זיהינו ירידה בביקושים (מיתון) וגידול באספקת החלב שגרם
לצבירת מלאים חריגה .בסיכום השנה יוצרו כ  211מליון ליטר חלב עודף מהם  11מיליון ליטר
חלב עודף ב' חורף.
מצב הענף הוסבר שוב ושוב ליצרנים בפגישות ,כנסים ושיחות אישיות .ועדת התכנון של המועצה
התכנסה והועלתה האפשרות להורדת המקדמות ושינוי המדיניות במהלך השנה .הצעה שנדחתה
על ידי נציגי המגדלים אשר ביקשו להיצמד למדיניות המוסכמת .מכתבים למגדלים יצאו
מהמועצה ומההתאחדות ,בהם הוצג הצורך להוריד את החריגות והודגש שוב כי התשלום עבור
חלב עודף ב' חורף איננו סופי .כמו כן החלנו בייצוא אבקת חלב בכדי לצמצם את המלאים
בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי דירקטוריון המועצה.
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בקופת חלב עודף חסרים כ  21מיליון  .₪לפי המדיניות שהוחלטה מראש יש לגבות מהיצרנים
שחרגו מעל  2%בחודשי החורף  21מיליון  ₪שהם חצי שקל על כל ליטר עודף ב' חורף .קופות
המועצה וקרנות הפינוי יממנו סך של  11מיליון  .₪בשקלול כל התמורות לחלב עודף הפדיון
השנתי הממוצע לחלב עודף היה כ  87%ממחיר המטרה בשנת .1122
גבית תשלום נוסף מיצרנים אינה פעולה משמחת ואולם יש לראות את התמונה המלאה .עלינו
לזכור כי אנו פועלים בענף מתוכנן בו מתקבלות החלטות בשיתוף של כל הצדדים ,אותם יש
למלא .מוטלת עלינו החובה לנהוג בזהירות רבה ובשקיפות מלאה בכספי הקרנות שהיעוד
העיקרי שלהם הוא מקור כספי לכיסוי קטסטרופה ענפית.
אני מקווה כי מכתבי זה יתרום להבנת התהליך ,המדיניות ואופן קבלת ההחלטות.
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