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שאלות מכנס משוב
.1

"אנחנו מרגישים מרומים וסובלים מבעיית הנציג ,את דברנו אתם אמורים להעביר וזה לא
הדבר שקורה ,מדוע?"
ייתכןשהתחושההלאנוחהשלךפשוטנובעתמאיהכרתההבדליםביןהגורמיםהפועליםבענף,תפקידם
וסמכויותיהם:
הארגוןהיציגשלהרפתנים-היצרנים,הואהתאחדותמגדליהבקרלחלב.
לצידופעיליםהתאחדותחקלאיישראלותנועתהמושבים.למעןהסרכלספק,ראשיהארגוניםהללוהיו
מעורביםבכלהפעילותהמקצועית,הפוליטיתוהציבוריתנגדכוונותמשרדיהתמ"תוהאוצרליישםאת
ועדתקדמי.ראשיכלהארגוניםהללוהיוחלקממקבליההחלטותבמוסדותהמוסמכיםשלהתאחדות
מגדליהבקרשאשררואת"מתווהלוקר"-הצעתהפשרהשגיבשמנכ"למשרדראשהממשלה.
מועצתהחלב–שהיאארגוןבבעלותמשותפתשלהממשלה(אוצר,חקלאות,בריאות,תמ"ת),היצרנים,
המחלבות וארגוני הצרכנים אינה הארגון היציג של היצרנים אלא פועלת ע"פ חוק בראייה כוללת
להבטחת עתידו של משק החלב הישראלי .מאחר והמועצה אינה של היצרנים או של הממשלה או של
המחלבות–אלאישותציבורית,היאמחייבתלפעולבאחריותומעברלאינטרסיםהכלכלייםשלסקטור
זהאואחר–שהיענותלדרישותיועלולההייתהלהמיטעלהענףכולוכלייהכלכלית.אומנםבנקודותזמן
שונות יש והנפגעות מהחלטה מסויימת הן המחלבות ויש שנפגעות קבוצות אחרות .עם זאת ,הניסיון
מלמדשלאורךזמןדווקאהראייההמערכתיתשל"השולחןהמשותף"ומפגשכלהאינטרסיםשמיוצגים
במועצתהחלבהם,הםשאפשרולכולנולפתחכאןאתמשקהחלבבמשוכללוהיציבבעולם.
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למה התפשרתם? היינו צריכים לשפוך חלב כמו בבלגיה וצרפת ולא לוותר!

אפשרלהשתעשעבמחשבות"אילו".אבלמישבוחןאתהמציאותרואהשתוצאות הבחירות קיבעו את
יעד הורדת יוקר המחייה בישראל כמכנה המשותף האמיתי היחיד אולי בין כלל המפלגות בישראל,זאת
כאשר,במקביל,משרדי האוצר והכלכלהממשיכים להתמיד "בחלומם"לפרק את התכנון בענף החלב.
אפשרלטמוןאתהראשבחולולהתלהם.האםזהישנהאתהעובדהשהתנאיםשבהםפועלהענףהשתנו
מקצה לקצה? המשק הגלובאלי מייצר חלב במחירים זולים מאיתנו ,הצרכנים – לפחות בעת הזאת,
דורשים לקבל את המוצר הזול ביותר האפשרי ונבחרי הציבור נוהים לצערנו אחרי הקולות האלו בלי
רצוןלאזןאותםבשיקוליםערכייםכמוציונות,תוצרתישראליתושמירהעלהפריפריה(חצימהח"כים
החדשים"כיכבו"במחאההחברתית).עובדיאלעלסרבולכלפשרהבנושאהשמייםהפתוחיםוהשביתו
אתהתעופהלישראלוממנהלמשךכמהימים.זהעזרלהם?עובדיהרכבתחשבושהםיכוליםלהשתמש
בכוחםכבשניםעברו-איפההםהיום?אפילוהמיליטנטיםשמגזרים,כמועובדיהנמליםוחברתהחשמל
למשל,מביניםשהמציאותהשתנתהונזהריםמאודלא"להורידאתהשלטר".אזלבואלכנסולצעוקזה
קלאבלהאחריותמחייבתאותנולראותבאיזהמציאותאנחנופועלים.ועלרקעהמציאותהזאת,בוודאי
שאיןספקכיטוב ונכון נהגו המוסדות המוסמכים של הארגון היציג של היצרנים – מועצת התאחדות
מגדלי בקר לחלב,כשחתמו על מתווה לוקר .אתהכנראהשוכחשמתווהלוקרלאהיהיוזמהשלנואלא
פשרהלאלטרנטיבותהאחרותאשראיימולהמיטהרסעצוםעלהענףבכללועלהמשקהמשפחתיבפרט.
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()P.B.C.
מה חלוקת האחריות בין משרד החקלאות ,מועצת החלב וההתאחדות בכל הקשור במתווה
לוקר?
משרדהחקלאות בראשות השרההקודמת,אוריתנוקד,פעלכדי להדוףאת הצעותההחלטהשהגישה
לממשלה ועדת קדמי של משרד התמ"ת  .מועצת החלב ניהלה וגיבשה את הנתונים המקצועיים ,חוות
הדעתהכלכליותוהמשפטיותואתהפעילותהענפיתנגדביטולהמכסותוהתרתייבואחופשישלמוצרי
החלב ויחד עם התאחדות מגדלי בקר לחלב ניהלה את המאבקים הציבוריים בממשלה ,בכנסת
ובתקשורת .לאחר שכל המוסדות המוסמכים של המועצה ושל ההתאחדות (ובכלל זה גם התאחדות
חקלאיישראל)נוכחולדעתכיהאוצרנחושלנצלאתהמצבהפוליטיולנקוטצעדיםנמהריםשעלוליםהיו
להוותסכנהמוחשיתלחיסולענףהחלבבישראל,הגיעוכלהמוסדותהמוסמכיםלמסקנהכיחתימהעל
מתווהלוקר– עלהסייגיםומנגנוניהמעקבשנקבעובו,הםהחלופההפחותמזיקה.תוצאותהבחירות
והעובדהשמחציתמחבריהכנסתהוחלפובח"כיםעירונייםשנושאיםאתדגליוקרהמחייה,מחזקתאת
המסקנהכיטובשנציגיהרפתנים,המועצהומשרדהחקלאותחתמועלהמתווה עםהממשלההקודמת
ולאהשאירואתהתיקפתוחלטיפולהממשלההנוכחית.

"למה משרד החקלאות לא מוזמן לכאן ולא לכנסים האזוריים של מועצת החלב?"
הנציגההבכירהשלמשרדהחקלאות– ד"רתניברופא,סמנכ"לבכירה למנהל הרשות לתכנון במשרד,
המכהנתגםכיו"רמועצתהחלבהשתתפהבכנסוהציגהאתעמדתהמשרדבפנל.בפנלישבכידועגםראש
האגףהכלכליבמשרדראשהממשלהאמירברקן,שהיהשותףלגיבושמתווהלוקר,והשיבבפתיחות
לכלהשאלות.
מועצת החלב עורכת את הכנסים האזוריים על מנת להבהיר את ההליכים הנדרשים במסגרת יישום
מתווהלוקרועלמנתלתתמענהלשאלותאופרטיביותשלהרפתן.
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איך מתיישבת חלוקת המכסות ליצרנים הגדולים ללא תשלום מול דרישה לתשלום עבור
מכסה במתווה בשנת "?2113
במסגרתמתווה"לוקר",ניתנהליצרניםשמיכסתםהיאמתחתל–111אלףליטראפשרותלקבלמכסות
שליצרניםפורשיםבתמורהשל1.3₪לליטרבלבד.נכוןלהיום,כמותהמכסההמנויידתליצרניםקטנים
בלבדמגיעהלסךשליותרמ-22מיליוןליטרחלב.
רקבאםתהיהתוספתמכסהארצית,תתאפשרהגדלתמכסותגםעבורהיצרניםהאחרים .ההחלטהעל
תוספת המכסות ליצרנים הגדולים בתחילת שנת  3172נקבעה עוד ע"י שרת החקלאות הקודמת וע"פ
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ,על מנת לוודא כי הגידול החזוי בצריכה ימומש על ידי הרפתנים
הקיימיםבמשקהחלבהישראליולאחלילהמהגברתהייבוא.

"איך יכול להיות שמצד אחד סוגרים רפתות ומצד שני פותחים רפתות חדשות ואיך יכול
להיות שחילקו לפני כמה חודשים עשרים מליון ליטר לקיבוצים ורפתות גדולות ולקטנים
נכון להיום לא יהיה כדי להגיע ל 011-אלף?"
בשנת3172לאהוקצומכסותלפתיחתרפתותחדשות.אתההחלטהעלהקצאתמכסותחדשותמקבלשר
החקלאות,השרמקייםבמשרדהחקלאותועדהלבחירתהמגדליםהחדשים,בגמרעבודתהועדהרשימת
שמותהמגדליםהחדשיםעוברתלועדתמכסותלביצוע.
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"איזה מענה אתם נותנים למי שרוצה לגדול? אישורי בניה? הלוואות? קרקעות?"
"מה לגבי המענקים לרפתות הקטנות הממשיכות לייצר כדי לעזור בהשקעות במבנים וכו'?"


על פי מתווה לוקר על ועדת המעקב לבחון,במסגרת התקציב,מענקים לרפתות הגדלות .כמוכןלאתר
חסמיםכגוןאישוריבניהולמצואפתרוןמעשילבעיה.
ועדת המעקב ביקשה ממועצת החלב להכין תוכנית למענקים בשנת  3172ממקורות כספיים נוספים.
אישור המענקים יהיה ,ככל הנראה ,למבנים וציוד בלבד .למען הסר ספק יודגש כי בשלב זה ,הקצאת
המענקיםעדייןלאאושרה.

"קיבלנו לאחרונה אישור בניה להוסיף מבנים לרפת .אנחנו צריכים לחכות עוד שנה לבנות כדי
לקבל מענק?"

מובהר ,כי מענקים לא ניתנים רטרואקטיבית ובכל מקרה אם וכאשר הם יינתנו – זה יהיה בהתאם
לכללימנהלתההשקעותבמשרדהחקלאותועלפידין.

"מחיר החלב יורד .אף אחד לא מתעסק עם מרכזי המזון .האם מישהו מתכוון לייצר מתווה
למחירי המזון לבקר?"


מחירי המזון לבקר אינם בפיקוח .הם נקבעים על פי מחירי השוק ולא על ידי הרגולטור .רק מחיר
החלבנקבעעלפיהתקנותמכוחחוקתכנוןמשקהחלב.

"איך מתווה לוקר יצא לדרך ללא השתתפות של מזכיר תנועת המושבים וללא התכנסות
מסודרת של ועדת המעקב?"
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מתווהלוקר אושרבממשלהו"יצאלדרך"ע"פהעקרונותשנקבעורקלאחרשמועצתארגוןמגדליהבקר
לחלב– הארגוןהיציגשלהרפתנים,אישררהאותו.ועדתהמעקב– מעצםהגדרתהצריכהלעקובאחר
ישוםהמתווהוכדילהמליץלשריםעלשינוייםבמידתהצורך.

"מה זה מסמך מאיר צור ולמה הוא לא מיושם?"
מסמך "צור" הוא נייר העמדה שגיבש מזכיר תנועת המושבים לצורך דיון במועצת ההתאחדות מגדלי
בקר לחלב ,מועצת ההתאחדות אישרה את "מתווה לוקר" וביקשה כי "מסמך מאיר צור" ידון בועדת
המעקב.

"האם אתם חושבים שלוקר יעזור למישהו – רפתנים או צרכנים?"
מתווה לוקר נכפה עלינו – לא יזמנו אותו ,הוא תוצאה של מו"מ בין כל הגורמים הרלוונטיים ,שנועד
להחליףאתהצעתקדמי,לשמר את התכנון בענף החלב ולמנוע גזירות קשות ביותר,שנועדו לבטל את
התכנוןולפתוחאתהשוקלייבואלאמבוקר.
המתווה מאפשר ליצרני החלב,מצד אחד,להגדיל את מכסתם ולייעל את ייצור החלב ומצד שני,לאפשר
ליצרניםהמעונייניםלפרושמהענףלקבלמענקפרישהמתקציבממשלתיולפרושבכבודמהענף.

"האם במתווה לוקר יש בדיקה האם הורדת המחיר תגיע לצרכן?"
הממשלה הקודמת הגדירה את הורדת המחיר לצרכן כדגל מרכזי והממשלה החדשה קבעה זאת כיעד
מרכזיבקוויהיסודשלהממשלה.המפקחעלהמחיריםאוריצוקברממשרדהחקלאותיעקובויפעלכדי
שירידתמחירהמטרהתגיעלצרכן.
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"המטרה העיקרית הייתה הפחתת מחיר המוצר על המדף כאשר הדרך הינה חיסול הרפתות
הלא יעילות .איך מתמודדים עם העובדה שמחיר המוצרים לא יורד וברפתות שסוגרות הן
בחלקן הלא קטן רפתות מאד יעילות .כמו כן ,כיצד משנים את המתווה בהתייחס לכישלון
השגת המטרות עד כה?"
המטרה העיקרית הן של משרד ראש הממשלה ,האוצר והן של ועדת קדמי של התמ"ת ,הייתה שינוי
בסיס התחשיב של מחיר המטרה תוך גילום היתרון לגודל ,כחלק מהפשרה לשמור על התכנון בענף
ולמנוע ייבוא בלתי מוגבל .להערכת הכלכלנים והגורמים המקצועיים ,רפת עם מכסה קטנה לא תייצר
רווחמספיקליצרןבתנאיםהחדשים.
מחיר המטרה על פי "מתווה לוקר" עדיין לא הופחת .ההפחתה הראשונה של  7.1אגורות יהיה ב7-
לאוקטובר.3172
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"כיצד אמור להשפיע מתווה לוקר על פריסת החקלאות בפריפריה וכיצד מתוכנן להישמר היחס
בין מושב לקיבוץ?"
מתווה לוקר מתייחס לניוד מכסות במגזר המשפחתי בלבד ואין כל פגיעה ביחס המכסות הקיים בין
מושבלקיבוץאובפריסההארציתשלהרפתות.

"נאמר שיש עלייה בביקוש לחלב בעולם ,כיצד קורה שהביקוש עולה והמחיר אצלנו יורד?"
מחירהמטרהנקבעעלפיהתקנותמכוחחוקתכנוןמשקהחלב,ומחושבעלפיהשינוי בעלויותהייצור
וההתייעלות הנדרשתעלפיהמתווה. נציין,כירובהביקושלחלבבעולםמסופקמייצורמקומי.רק1%
מהחלבהמיוצרבעולםנסחרביןמדינות.

מדוע רק החקלאים סופגים את הפגיעה ,איפה המחלבות? איפה הקמעונאים?


המלצות"ועדתקדמימזון"התקבלובממשלהוהםאלושאמוריםלטפלבמקטעהמחלבותוהקמעונאים.
מתווה לוקר הוא הסכם פשרה שגובש בין הממשלה ,התאחדות מגדלי הבקר ומועצת החלב ,כתחליף
להצעותשהועלובמסגרת"ועדתקדמיחלב"ועלמנתלמנועאתקבלתן.

"מדוע שילמו ברפורמה מיליוני  ₪לרפתנים הקטנים ועוד משלמים הלוואות ועכשיו מחסלים
אותנו".
הן ברפורמה למשק החלב והן במתווה לוקר נדרשו הרפתנים להתייעל  .במסגרת מתווה לוקר ניתנת
אפשרותליצרןלקבלהחלטההאםהואממשיךאתייצורהחלבומתייעל,אולחלופין,מישבחרלפרוש
מייצורחלביכוללקבלמענקמהמדינה.
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"מה ההשלכות של מתווה לוקר ומסלול א' על רפתות גדולות שמבקשות להיסגר לפי
מסלול ב'?"
יצרנים שמכסתם היא  111אלף ליטר ומעלה או יצרנים המייצרים במסגרת שותפות המעוניינים לפרוש
מייצור חלב,יכולים לעשות זאת במסגרת הליך ניוד מכסות – מסלול ב' ,ללא מענק פרישה מהמדינה.
יצוייןכינוהלהניוד–מסלולב'טרםאושרעלידישרהחקלאות.

