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נחתם ההסכם הענפי
לאחר מו"מ ארוך וקשה שעמד לא
פעם בפני פיצוץ ,נחתם ההסכם עם
ממשלת ישראל.
גיורא פוין ,סמנכ"ל ההתאחדות ומי
שהיה בצוות המשא ומתן לגיבוש
ההסכם מול הממשלה ,מביא את
עיקרי ההסכם ,המתווה המפורט,
דוגמאות והסברים •
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£תחילת ההסכם 1.1.2019
£הסקר שבוצע בשנת  ,2017ייושם עם תחילת ההסכם
ב1.1.2019-
£במסגרת ההסכם תבוצע הפחתה של  10אג' בגין סקר 2017
£הסקר כולל את "מרכיב הרכיבים"
£ההסכם עד שנת  2026כולל (בהמלצת שרים)

הסבר

מחיר המטרה עומד היום על  199אג' לליטר.
אלמלא ההסכם מחיר המטרה הנומינאלי היה יורד
בהתאם לתוצאות הסקר שבוצע בשנת  .2017בהנחה
והסקר היה מראה התייעלות של  6.5אג' בגין תשומות
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ו 3.5-אג' בגין רכיבים אזי מחיר המטרה הנומינאלי
ב 1.1.2019-היה עומד על  191.5אגורות ( 199פחות
 6.5בגין תשומות פחות  1אג' פריון לרבעון הראשון).
המחיר נטו לרפתן בפועל היה  188אגורות ( 191.5פחות 3.5
בגין הרכיבים).
בהינתן ההסכם יעמוד המחיר הנומינאלי ב 1.1.2019 -על
 188.5והרפתן נטו יקבל  3( 185אג' פחות מאשר ללא הסכם).
יודגש כי במהלך כל שנת  2019המחיר נטו הסופי יעמוד על
 .185ללא הסכם המחיר גם כן יגיע ל 185 -ברבעון האחרון,
בהתאם למתווה הפריון.
להלן טבלה מחיר המטרה להמחשה

לפי הטבלה מטה ניתן לחשב את המחיר בכל חודש במהלך
תקופת ההסכם.
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דגש על סיוע בהשקעות לטובת התייעלות הרפת המושבית

הסכם השומר על התכנון בענף .גיורא פוין

התייעלות ברכיבים .הדבר יביא לכך שהתשלום נטו לרפתן
בפועל יהיה גבוה יותר.
נא לשים לב שהפחתת ה 4 -אג' ב 01.01.2019 -כלולה בסך 23
האג' .כלומר ,מסוף  2019יופחתו עוד  19אג'.

במידה ותוצאות סקר  2017יראו על התייעלות
הנמוכה מ 6.5-אג' בגין תשומות ,יפוצו הרפתנים על גובה
ההפרש במהלך שנות ההסכם.

ברבעון הראשון של שנת  2021יעמוד מחיר המטרה על 182
אג' לליטר ( 199פחות  6.5פחות .)10.5
נציין גם שסביר להניח שבמהלך השנים  2024 - 2019תהיה

בטבלה הבאה מוצגים ממוצעי מחירים שנתיים.
חשוב להדגיש כי מנגנון הצמדת מחיר המטרה לתשומות
נשאר על כנו .כלומר ,עליה במחירי תשומות המזון יעלו את
המחיר באותו האופן שזה מתבצע היום.

לדוגמה
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בעמודה הימנית :מוצג ממוצע המחיר הנומינאלי השנתי
בתנאי ההסכם.
בעמודה האמצעית :מתואר מצב היפותטי ובו אין הסכם,
מנגנון מחיר המטרה נשמר והמחיר נקבע לפי ההתייעלות
השנתית הממוצעת ב 15-השנים האחרונות .למעשה,
ההתייעלות בשנים האחרונות הייתה אף גבוהה מ1.25%-
לשנה.
העמודה השמאלית :מראה את ההפרש ומצביעה למעשה על
השחיקה הריאלית כתוצאה מההסכם.
השחיקה אמנם לא קלה אבל אינה קטסטרופלית כפי
שמציגים אותה מתנגדי ההסכם .ההפחתה שבוצעה במהלך
"מתווה לוקר" הייתה גם היא בגובה של  23אג' ונמשכה ע"פ
 4שנים.
נציין גם שהמחיר הממוצע של שנת  2024יעמוד על  172אג'
ומיד בתחילת  2025יעודכן המחיר מעלה עפ"י הסקר שיבוצע
בשנת .2023
הטבלה מטה ממחישה את הירידה השנתית הממוצעת במחיר
המטרה ואת הירידה המצטברת השנתית המסתכמת ב20.5-
אג' מנקודת הפתיחה 1.1.2019

נדגיש ש 23 -האג' שעליהן מדברים בסוף מתווה ההפחתה
תקף רק לרבעון האחרון של שנת .2024
ממוצע ההפחתה בשנה זו יעמוד על  20.5אג' לליטר ונגזר
מהמתווה כלהלן:
רבעון  1הפחתה 18 :אג' לליטר
רבעון  2,3הפחתה 20.5 :אג' לליטר
רבעון  4הפחתה 23 :אג' לליטר
הורדת המכס על יבוא גבינות קשות היה מיעדיו החשובים
ביותר של משרד האוצר ומבחינתנו היווה איום מרכזי .הסיבה
לכך היא שהורדת המכס הופכת את הייבוא לאטרקטיבי יותר
וברגע שנכנסות גבינות קשות מחו"ל הן מורידות את הצריכה
מייצור מקומי ולכן מורידות את הביקוש לחלב הישראלי.
לפיכך ,התפשרנו על מתווה מכס שלהערכתנו יאפשר את
המשך צמיחתו של ענף החלב המקומי.
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במתווה הפחתת המכס הופנמו שני מנגנוני הגנה
על הייצור המקומי

ותפקידה יהיה לעקוב אחר יישום ההסכם וכן על הצרכים
והקשיים הייחודיים שעלולים להתפתח במהלכו .בידי וועדה
זו ,הסמכות בתנאים קיצוניים לשנות את מתווה ההסכם.
לדוגמה :במידה והוועדה צופה בסימנים שלדעתה יביאו
לקושי בלתי סביר לעמידה בתנאי ההסכם בסמכות הוועדה
לעצור את מתווה ההפחתה.

 )1אם יפחת הביקוש בשוק המתוכנן אל מתחת  1.5מיליארד
ליטר ,לא תיכנס לתוקפה פעימת המכס הבאה .המנגנון
יופעל בשנת  .2022לדוגמה :אם הביקוש לחלב המקומי
יגיע (בתרחיש פסימי) ל 1.48 -מיליארד ליטר לא תופעל
פעימת המכס הבאה והמכס לא ירד אל מתחת  ₪ 4לק"ג
גבינה קשה.
 )2במידה והסקר שיערך ב 2023 -ויוחל ב 2025 -יביא לעליית
מחיר המטרה במעלה מ 9 -אג' ,לא תיכנס לתוקפה פעימת
המכס הבאה .לדוגמה :אם בעקבות סקר  2023יעלה מחיר
המטרה מ( 169.5 -מחיר רבעון אחרון  )2024ל9.5( 179 -
אגורות) אזי לא תופעל פעימת המכס הבאה והמכס לא
ירד אל מתחת  ₪ 3.25לק"ג גבינה קשה.

סיכום

ההסכם הנוכחי הושג לאחר מאמצים רבים ולדעתנו הוא
בהחלט עומד ביעדים שהצבנו ,קרי ,שמירה על התכנון המרכזי
בענף ,על משטר המכסות ומחיר המטרה וגידור המכס והיבוא.
ההסכם מספק אופק כלכלי ומבטיח את המשך קיומו של הענף
להרבה שנים קדימה .אנחנו בהתאחדות קשובים לשאלותיכם
בכל נושא ואנחנו מאמינים כי לאחר שישקע האבק ,כולם

יבינו כי ההסכם אמנם מאתגר את הענף אך בלעדיו הענף היה
בסכנה אמיתית▲ .

בנוסף לצוותי הרגולציה שאמורים להקל על הפרוצדורות הן
של הגדלת הרפת וקבלת היתרים והן בנושא עובדים זרים,
תוקם וועדת מעקב אשר תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה
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