הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון) (עדכון מחירי המטרה) ,התשע"ג3102-
(קריאה ראשונה)
היו"ר חמד עמאר:
אנחנו עוברים להצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון) (עדכון מחירי המטרה) ,התשע"ג-
 ,3102קריאה ראשונה .יציג את הצעת החוק שר החקלאות ,יאיר שמיר .בבקשה ,אדוני.
שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר:
אדוני היושב-ראש ,חברי הכנסת ,הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון) (עדכון מחירי
המטרה) ,התשע"ג – 3102-חוק תכנון החלב ,התשע"א 3100-מסדיר את תכנון הייצור של החלב
הגולמי ,במטרה לפתח ,לייעל ולבסס את משק החלב בישראל ,תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור
החלב ושיווקו ,אספקה סדירה - -
שר הרווחה והשירותים החברתיים מאיר כהן:
לא שומעים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר:
מה זה חשוב...
  -של חלב ומוצריו לאוכלוסייה בישראל ,תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים ,למחלבותולציבור.
"מחיר המטרה" הוא כלי חשוב בין אמצעי התכנון המיושמים בענף חלב הבקר לפי החוק.
זהו המחיר אשר המחלבות משלמות ליצרנים עבור ליטר חלב גולמי ,במטרה להבטיח ליצרנים שהם
החקלאים המייצרים את החלב ברפתות החלב ,שהיקף הייצור שלהם מוגבל על-ידי מכסה ,רווח סביר
ממכירת החלב למחלבות.
במסגרת החלטת הממשלה הוטל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועל משרד האוצר
לפעול לביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך יישום זה ,ומכאן תיקון החקיקה הכלול בהצעת חוק זו.

מטרת הצעת החוק לאפשר לשר החקלאות ולשר האוצר לתקן את תקנות מחיר המטרה
לצורך ביצוע שינויים אלה ,וליישם את מתווה ההתייעלות של ענף הבקר לחלב בהתאם להסכם שהיה
עם החקלאים ולהחלטות הממשלה.
לפיכך מוצע לתקן את הוראת המעבר שבסעיף  44לחוק ,ולקבוע כי לצורך יישום החלטת
הממשלה יהיו רשאים השרים ,חקלאות ואוצר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,לקבוע בתקנות
בנושא עדכון מחיר המטרה ,הוראות שאינן לפי נוהל ההתחשבנות שהיה קיים ערב החקיקה של
החוק באותם נושאים.
הצעת חוק זו מקדמת את יישום ההסכם בין המגדלים והממשלה ואת החלטת הממשלה,
ומשלבת מאמצי הממשלה לפעול להפחתת מחיר מוצרי החלב לצרכנים .אני מבקש לאשר את
ההצעה .תודה.
היו"ר חמד עמאר:
תודה רבה ,אדוני השר .אנחנו עוברים לדיון .חבר הכנסת ישראל אייכלר – איננו נוכח .חבר
הכנסת אורי מקלב .אדוני ,יש לך שלוש דקות .בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה):
תודה רבה לך ,אדוני היושב-ראש ,מכובדי השרים ,חברי חברי הכנסת ,אין ספק שמחיר
המטרה ,כשהמטרה הסופית היא להוריד את המחיר לצרכן ,זאת מטרה חשובה .אבל אל לנו לשכוח
שבדרך הורדנו מחירים לרפתנים .הורדנו את המחירים לבעלי המשקים .זכורות עוד מהקדנציה
הקודמת ההפגנות הגדולות שהיו על יד הכנסת .חבר הכנסת שי חרמש ייצג את הרפתנים ,והיום
לצערנו בכנסת אין מי שייצג אותם ,אז אני ממלא את מקומו לצורך העניין ,אבל אז הזדהינו אתו בעניין
הזה .הביאו פרות כמעט לתוך הכנסת ,אבל בסופו של דבר לאחר משא-ומתן אומרים שיש הסכמה,
אבל ההסכמה הזאת נעשתה בדוחק רב ,ואנחנו צריכים מאוד-מאוד להיזהר בדרכנו זו ,שלא נגרום
לכך שייצור החלב או הרפתות לא יהיו רווחיות ונראה כמו בחקלאות שהענף הזה מתמעט והולך ,כפי
שגם כיום רפתנים רבים מזהירים שבמחיר המטרה הזה אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד .יש לנו עניין
להוריד מחירים ,אבל צריך לדעת עד איפה.
למה אני אומר את זה? תלוי על מה מורידים את המחירים .הורדת מחירים על מצרכי יסוד
במוצרי החלב זה דבר חיובי ,אפשר ללכת עד הקצה ,אבל אנחנו בסך הכול עשינו מחיר כולל ,הורדנו
את המחיר הכולל לליטר חלב גולמי שזה מחיר נמוך לכל מוצרי החלב ,ואסור לנו לשכוח שהיום
במוצרי החלב רוב רובם של מוצרי החלב הם מוצרים יוקרתיים ,הם לא מצרכי יסוד של חלב .אם
אנחנו הולכים לעשות צעד כזה ,להוריד את מחיר מטרת החלב ,זה צעד מבורך ,אבל היינו צריכים

להשכיל ולכוון את זה דווקא שזה יבוא לידי ביטוי במוצרי החלב שמפוקחים ,שהם תחת פיקוח .אנחנו
יודעים היום את המשמעות והקשיים שיהיו בעתיד לאור הגזרות החדשות.
אני רק רוצה לספר לכם ,אדוני השר ,כל מוצרי החלב יהיו חלק מייקור המחירים שכל המשק
יסבול מהם ,כמו העלאת המע"מ ,ייקור בדלקים ועוד ,שייקרו את כל המוצרים.
אני אספר לך סיפור שסיפר לי עובד ותיק בכנסת .הוא אומר לי :תראה ,החלטתם על 0%
במע"מ ,אבל אני אספר לך עובדה .בחנות שאני בא לקנות כל יום שישי את החלה ,היה שלט .החלות
עלו  4.4שקלים ,החלה הפשוטה .היה שם שלט :בעקבות ייקור מס ערך מוסף מחיר החלה .4..1
 0%מביא מ 4.4-ל ?4..-זה בכלל לא ככה .זה כמעט  ..%-7%העלו מ 4.4-שקלים ל ,4..1-ובשלט
לאור יום :בעקבות העלאת מס ערך מוסף ב 0%-מעלים .זה בדברים קטנים.
אנחנו יודעים שכשעולה  0%במס ערך מוסף ,המשמעות והניצול הם הרבה יותר ,לכן גם
במוצרים האלה.
אדוני השר ,זה לא התפקיד שלך ,אבל שר הכלכלה – יכול להיות שזו בקשה שלך – גם אם
אנחנו מעלים מחירים ,בסופו של דבר היום חייבת להיכנס הרגולציה לפיקוח .היום כמעט אין פיקוח
של התמ"ת על מחירים בחנויות המכולת .אנחנו עדים לכך ,עדים לכך שהיום המכולות השכונתיות
שהן משרתות בעיקר את האוכלוסיות הקשות והחלשות יותר – מדוע? אין להם אפשרות לקנות
במרכזי קניות ,אין להם אפשרות להגיע ברכב ,הם קונים מהיד לפה ,קונים במכולות השכונתיות –
שם היום לפי הרבה תלונות שמגיעות לשולחני יש הפקעות מחירים ,ודווקא במוצרי יסוד שעל זה
מבוססות המכירות שלהם.
אם אנחנו רוצים ,המטרה שלנו היא לא להעלות מחירים ,אנחנו צריכים שזה באמת יתבצע
באופן מעשי ,ולא לבוא למצב כזה שכאשר אנחנו שואפים להוריד מחירים ,אנחנו שואפים שהמחירים
יהיו נמוכים ,אנחנו לוחצים את הרפתנים בעניין הזה ,אבל בסופו של תהליך זה מגיע לקצה ,לצרכן
עצמו ,לתושב עצמו ,לקניין עצמו ,לקונה הפרטי ,המחירים בסוף יקרים .תודה רבה.
היו"ר חמד עמאר:
תודה רבה .חבר הכנסת מוחמד ברכה – איננו נוכח .מנחם אליעזר מוזס – איננו נוכח .חבר
הכנסת ישראל חסון – איננו נוכח .אדוני השר ,אתה רוצה לסכם או שנעבור להצבעה?
שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר:
אני רוצה להסביר בכמה מילים.

היו"ר חמד עמאר:
בבקשה.
קריאה:
--היו"ר חמד עמאר:
תודה רבה ,אדוני השר .אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון)
(עדכון מחירי המטרה) ,התשע"ג .3102-קריאה ראשונה .עברנו להצבעה.
הצבעה מס' 00
בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – 37
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון) (עדכון מחירי המטרה) ,התשע"ג-
 ,3102לוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר חמד עמאר:
בעד  .37נגד אין .אין נמנעים .הצעת החוק תעבור לוועדת הכלכלה.

