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 לכבוד

 הבקר בישראלהתאחדות מגדלי 

 524/1מספרנו: 

 

  נ,ג..א

            

 וחובת ההתאחדות הפרת התחייבות - 2018הסכם העקרונות במשק החלב הנדון: 

 

ובעלי אשר הנם גם חברים מלאים המשפחתי החקלאי מהמגזר רפתנים  קבוצתנו, יבשם מרש

לפנות אליכם בדברים נתבקשנו "(, ההתאחדותהתאחדות מגדלי הבקר בישראל )להלן: "בזכויות 

  כדלקמן: 

 בעוד מספר שעות"בדחיפות" בשעות האחרונות נודע כי בכוונתכם להתכנס למרבה התדהמה,  .1

משרד החקלאות לדון בהסכם העקרונות, אשר נחתם ע"י על מנת , (19/10/2018יום שישי )

 "(.הסכם העקרנות)להלן: " 11/6/2018ביום עוד והועבר לאשרור משרד האוצר  ופיתוח הכפר

 הסכם העקרונותמזורז של  אישוראשר לא פחות מהתכנסותכם הינה מטרת כי  עוד נודע .2

להתאחדות, כי בהעדר אישור עקב האולטימטום שהציב שר האוצר וזאת לצורך יישומו, 

 ."(האולטימטום)להלן: " של פתיחת השוק לייבואכביכול הוא יפעל להליך מזורז  כאמור

הרסני! כה הסכם עקרונות עצם הצבת האולטימטום כ"תמריץ" לאישור לטענת מרשי,  .3

כה רבים: מוסריים, פרקטיים, אידואלוגיים, חוקיים  יםהיבטפוגעני, מקפח ופגום ב

מהווה פגם נפסד היורד לשורשו של עניין במסגרת השיקולים שלכם בקבלת וחוקתיים, 

כי אישור ההסכם על ידכם, ככל שכך יוחלט,  חזקהההחלטה, ויש בהצבת אולטימטום שכזה 

 . להתבטלמתוך שיקול זר ופסול ודין החלטה שכזו  נעשה

 

Yaniv Geva, Adv 

Shiri Malki , Adv  

Kobi Ben Sinon, Adv 

 

יניב גבע, עו"ד  

 שירי מלכי, עו"ד

 קובי בן סימון, עו"ד 
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תוך ו ,קצרה להתכנסותכם זו בהתראה כל כךמוצדקת אין כל סיבה  לטענת מרשינוודוק:  .4

של הרפתנים והחברים בניגוד גמור לדעתם ועמדותיהם מהדלת האחורית ו -ף ברור מחט

 בעבר.  ההסכם!  נדחהעת כבר  –כפי שהובעו בעבר בפניכם באסיפות ההתאחדות בהתאחדות 

ליבון  , ללאוללא שיקוף ,ללא נימוקובפרט כאשר הדבר נעשה, בצורה נחפזת, מהיום למחר, 

עד  ושיביאהשלכות  - בדיקה מעמיקה של השלכותיו הדורסניות של הסכם העקרונות ללא ו

 . ופרזים.מאינם  והדברים –אי המשפחתי לקכמעט מוחלט של הרפתות במגזר החכדי חיסול 

אישור הסכם שכזה על ידכם הנו לא פחות מאשר טירוף המערכות והשמתם מבחינת מרשיי, 

  .ללעג לחוכא ולאיטלולא

  - כינבהיר שביקשו  נומרשיעוד  .5

הנוכחית הנו בלתי סביר בצורה קיצונית, ובצורה אישור הסכם זה על ידכם בצורתו לתחושתם, 

נזקים עצומים ובלתי תוך כדי  החוקתיתו הם פגיעה אנושה בזכויותיהם הקנייניותויסב ל

 ;הפיכים

רשלנות גסה במילוי ותפקידכם בבוטה  !לא פחות מאשר מעילה דובר בהמ, בנתםלה

 ושאי המשרה הרלוונטיים בהתאחדות, לכל הפחותוחוסר אחריות ברורה של נ חובותיכם

ר לנקוט בכל הליך חוקי כדי למנוע אישועל פי דין  שומרים על מלוא זכויותיהםכאשר הם 

       .על ידי כך שיגרם להםבגין כל נזק ו/או הפסד ו/או חורבן ההסכם ו/או 

גם "הליך ו"אין חדש תחת השמש".  אינו מהיוםהאולטימטום שמציב שר האוצר ודוק,  .6

שאינו  ,לא פשוטלצורך פתיחת השוק לייבא טומן בחובו מסלול אשרורים  ,ככל שיהיה ,מזורז"

 . נרחבת יקורת שיפוטיתבואשר נתון ל ,לילה-קורה בין

הסתיים רק ביום לעתיד  , וזה2012משנת  מתווה לוקרהסכם העקרונות אמור להוות המשך ל

כן קל וחומר לא ברור כלל מדוע הבהילות ועל  -שנה מהיום )!( בעוד יותר מ - /201931/12

 !  כבר כעתאישור מתווה עקרונות חדש בוהפזיזות 

וכל זאת כאשר ידוע לכם ואף הוצגו בפניכם זה מכבר על ידי מי ממרשינו הליקויים האקוטיים 

של הסכם זה, המחדלים העצומים שגלומים בו, חוסר ההיתכנות המהותית לקיומו, העדר  

הנדרש כדי להגיע להחלטות על הסכם שכזה ועוד כאלה וכאלה פגמים  המידע האלמנטארי

 היורדים לשורשו של ענין.     

  -יביא לידי תוצאה הגרועה ביותר שיכולה להיות  –ובפרט שהסכם שכזה  לשיטת מרשיי 

תוצאה הרסנית שלעומתה "איום" מוכר וידוע על פתיחת יבוא, אף אם אכן ימומש ויצליח 

, !בג"צהחוק, התקנות, הצווים, ההבטחות, ההסכמים, ההבנות ואיכשהו לעבור את מבחני 

   מתגמד לחלוטין.
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על ידי  מגזר המשפחתי! של ענף הרפתות במרצון לחורבן כעת מדוע להסכים במילים אחרות: 

העקרונות, רק בגלל חשש עתידי, מעורפל, ולא וודאי  לפגיעה כלשהי בענף על ידי פתיחת הסכם 

 יבוא. הרי זה אבסורד של ממש!!      

ככל שתעשו כן מבחינת מרשיי דעו כי באופן זה באשר לכוונתכם לאשר את הסכם העקרונות  .7

הוראות בתקנון  שורה של אישי, חמור, בוטה ויסודימפרים באופן הם יראו בכם כמי שהנם 

 ."(החוק)להלן: " 2011-, תשע"אההתאחדות וכן אף את מטרות חוק תכנון משק החלב

לשפר את תנאיהם המקצועיים מטרת ההתאחדות היא .ב. לתקנון ההתאחדות קובע כי 4סעיף  .8

.ג לתקנון מוסיף וקובע מטרה נוספת של 4ובכללם מרשינו(. סעיף של החברים ) ומצבם הכלכלי

 .החקלאים לרווחתהגנה על ייצור החלב בישראל 

 משמע, .לכל אחת משתי המטרות הנ"ל באופן ישירחוטא  הנוכחיבמתווה הסכם העקרונות  .9

לקבלת החלטה  אחראים באופן אישי תהיובאישורכם את הסכם העקרונות  מבחינת מרשיי

ואף במטרות החוק שמכוחו פועלת ההתאחדות  מטרות ההתאחדותוחותרת תחת המועלת 

כאמור בסע' ]ההדגש שלנו[ " היצרנים כלל לקידום עניינם שלכארגון יציג אשר אמון לפעול "

 )א( לחוק.6

 תהוא הכי רע שיכול להיו העקרונות במתווה הנוכחי כיוםהסכם  -דגיש ראה חובה לונשוב ונ .10

בעניין הפגיעות הבלתי חוקיות והלא מידתיות   בטווח המיידי. מאות רפתותומשמעותו חיסול 

במכתבים אין ספור פעמים בעל פה, בפגישות ואף מרשיי אליכם מי משל הסכם העקרונות, פנו 

אביתר מר מנכ"ל ההתאחדות לאות וכן גם ביותר ממכתב אחד גם לקהח לשר האוצר ולשר

  דותן

מרשנו יותר מישמחו להעביר לכם את הממסכים הנ"ל על מנת שתוכלו ללמוד ולהתרשם  .11

מהניתוח הכלכלי והמשפטי המקיף שנעשה עד כה, ובכך לסייע ולתרום לכם לקבלת החלטה 

 מושכלת יותר בוודאי ובוודאי לאור הנתונים העומדים בפניכם כיום. 

ות בפני ההחלטה שעליכם לקבל כעת: עליכם להיות ערים לחוסר המידתימרשיי סבורים כי  .12

 ומעורפלתהפיכה  ,פגיעה נקודתיתניצבים מחד המאזניים לשון כאשר על תשומת לבכם כי 

בדמות  פגיעה אנושה, נרחבת ובלתי הפיכהבדמות האולטימטום לפתיחת השוק לייבוא, ומנגד 

 ומהווה אתברור הדבר שהחלופה הראשונה עדיפה הרי , שיחסל מאות רפתות הסכם העקרונות

 הרע במיעוטו. 

אישורכם את הסכם העקרונות במתווה הנוכחי יהווה לא רק הפרה של  תקנון לטענתם על כן, 

להם הנכם חייבים ש חובת האמונים וחובת הזהירותההתאחדות ושל החוק, אלא גם של 

קיפוח של קבוצת ואף  רל מעין אלהמעצם המנדט שניתן לכם לצורך קבלת החלטות הרות גוו

 וכן מעילה באמונם בהיותכם שלוח להם על פי דין. שעליה נמנים מרשנו המיעוט
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 קבלת החלטה באופן כה חפוז, על דרך המחטף של ממש )!(, מבלי לבצע בדיקות מוקדמות

של חברי המועצה כלפי  רבתי לא פחות מאשר רשלנותמבלי שיש בידיכם את כל הנתונים, היא ו

 חברי ההתאחדות בכלל וכלפי מרשנו בפרט.

כיצד בכלל ניתן להגיע למתווה כלשהוא מבלי לבצע סקר הלא ברור וכבר התריאו מרשיי, כי 

כלכלי מעמיק וניתוח סיכונים ומבלי לבחון באופן יסודי את ההשלכות החיוביות והשליליות 

 . זרים השונים בוהן על כלל הרפתנים במשק והן על תתי המג

למי של מנכ"ל ההתאחדות, מר אביתר דותן,  2/9/2018מיום ונבקש להזכיר כי במכתבו  .13

התאחדות השמירה של ה"ממרשנו, ה"ה דביר גואטה ועודד שוהם, ציין מר דותן את חשיבות 

" וקידם בברכה הקמת צוות בראשות כלכלן מוביל )פרופסור אביה על כל האינטרסים של הענף

 .מנומקתספיבק( אשר שוקד בימים אלו ממש על הצעה חלופית 

בהעדר כל הנתונים הנ"ל תוכל להתקבל החלטה מושכלת, שלא לומר אם כן והרי כיצד 

 ?מנומקת, כחובתכם בדין לעשות כן?

מצב הדברים לאשורם, ולוודא כי רשיי וגישת ממטרתה של פניה זו הייתה לשקף לכם את  .14

תובא בפניכם התמונה האמיתית, נוכח המגמתיות הקיימת לאחרונה בהעברת מסרים 

 למרשיי והתעלמות מעובדות ומפניותיהם. חלקיים, מוטים ומעוותים

שיקפה לכם  אשרהנוכחית ) מפנייתםנוספת יראו בהתעלמות ביקשו להבהיר כי נו ימרשעל כן  .15

, חוסר תום לב ומחדל להבדיל ממצגים אחרים שאליהם אתם נחשפים( התמונה לאשורה,את 

נוסף שיצטרף לשרשרת המחדלים על ידכם, ככל שתחליטו לאשר את הסכם העקרונות על כל 

 המשתמע מכך. 

הכרזת גם כמרשנו יראו בכך  ,ככל שתאשרו את הסכם העקרונות במתווה הנוכחידעו כי  .16

בין אם בעילה של סכסוך הנובע "מעסקי אגודה" ובין אם בעילה  לתקנון, 143סכסוך לפי סעיף 

של סכסוך הנובע מ"פרוש התקנון או פרוש סעיף מסעיפיו" )ע"ע סעיף המטרות( ובמקרה זה 

לא יוכל אישור הסכם העקרונות על ידכם לצאת אל הפועל עד למיצוי הליך הבוררות כאמור 

 בפרק ז' לתקנון.

 שלא נאמר כדי למצות טענות מרשינו. אין באמור ו/או במה .17

 

 

 

 ,בכבוד רב ובברכה

              , עו"ד        יניב גבע, עו"ד      שירי מלכי

 גבע ושות משרד עורכי דין ניבי

http://www.glaw.co.il/

