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דוח מנכ"ל
א.

התארגנות ענפית בנושא שפכים וזבל
בשורה ארוכה של מפגשים וכנסים ענפיים מציג הלל מלכה משה"מ את כרונולוגיית האירועים בנושא
בשנים האחרונות ,כולל פתרונות אפשריים.
כתבתי בעבר ,ואני שב ומדגיש עניין זה :כל רפתן במשקו חייב לבצע בדיקה לעצמו ולהבין איפה הוא
נמצא בגרף הקנסות ,אם בכלל.
החרגת הענף תימשך בשנתיים הקרובות ,המאמץ הענפי חייב להיות מקצועי ,כמו הפעולות שלנו עד
היום ,כגון מיפוי ענפי והשקעות בפיילוטים; אין לנו את הזכות לשבת בחיבוק ידיים ולא לטפל במציאת
פתרונות ויישומם ,רפתות לא מעטות כבר בשלב היישומי המוצלח.
אם ייווצר מצב ש רוב הרפתות לא ביצעו פעולות אמת בנושאים אלו ,אין לי ספק :ההחרגה תסתיים
במועדה ומיד יתחילו לשלם קנסות ותשלומים ללא שום יכולת ערעור ,שום כוח בעולם לא יעצור זאת.
הטענה על חוסר במקורות כספיים להשקעות "לא תחזיק מים" ולכן עלינו לפעול בכמה רבדים:
בדיקות/פתרונות יישומיים/המשך מיפוי ,ורצינות של כל אחד ואחד במקום שלו; ובמקרה שעדיין
ני תקל בקשיים יהיה לנו "קו הגנה חזק" להאריך את ההחרגה או לשנות את מודל הקנסות.

ב.

עובדים זרים
לקראת מפגש בנושא זה במשרד החקלאות  -לצערנו עדיין לא הותקנו תקנות לשנת  2017ובהן כמה
שינויים לדרישות בנושא העובדים ברפת.
הסוגיה המרכזית היא נושא השותפויות והאפשרות ש העובדים זרים יעברו לרפת המשותפת במינון של
עובד לשותף .אשמח לקבל רעיונות ומחשבות בנושא זה במייל מסודר.

ג.

סיורים בענף
בחצי השנה הקרובה ית גברו הסיורים בענף של גורמים שונים הרוצים ללמוד את הענף לקראת ההסכם
החדש; ההתאחדות מצדה בנתה תכנית נרחבת בנושא ,וכבר בשבועות הקרובים מתחילים בסיורים
במספר יישובים.
אני מבקש מגורמים המגיעים ללא תיאום עם ההתאחדות לדווח ולעדכן ככל האפשר  -יש לזה חשיבות
גדולה.
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