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 .1הסכם מענקי היבוא

א .פורסם קול קורא ראשון באתרי האינטרנט של משרד החקלאות ,של מועצת החלב ושל ההתאחדות
בגובה  01מיליון  ,₪חברים אשר זקוקים לעזרה בהבנה ובמילוי הבקשות יכולים לפנות אליי בכל עת.

ב .בשבועות הקרובים יפורסם קול קורא שני בנושא "פיילוטים בנושא השפכים"; משקים וחברות
עם ממשק מתאים יוכלו להגיש הצעות  -ייבחרו עד שבע הצעות .מטרת הניסיון היא להציג עד סוף
השנה את התוצאות .חלקן ,שיתבררו כפתרונות מוכחים למשקים ,יוצגו במסגרת קול קורא נוסף
למענקים למשקים בגובה  51מיליון  ;₪כל זה במקביל לניסיונות החרגת הענף מתקנות השפכים
התעשייתיים.
ג .תקינה ומיתוג חלב ישראלי  -מועצת החלב ,בשותפות עם המחלבות וההתאחדות ,יציגו תכנית
עבודה בחודשיים הקרובים בגובה  0.5מיליון  ₪לשנים הקרובות ,ומטרתה היא מיתוג איכות החלב
הישראלי ומאמץ לבניית תקנים לאיכות החלב המיובא לארץ.
ד .בשבועיים האחרונים נערכו מספר סיורים ,בהשתתפות המחלבות ,במרכזי הקניות הגדולים.
לפחות בשלב זה ,חודש לאחר הכנסת הגבינות הקשות מתוקף ההסכם ,ולמרות מחירן הזול יותר,
הצרכן הישראלי בוחר בגבינות המקומיות ,והתוצאות מדברות בעד עצמן .האינטרס המשותף עם
המחלבות הגדולות מקנה יתרון במאבק מסחרי זה.
ה .בהמשך למסקנות של ועדה במסגרת מועצת החלב ,של תפעול הענף במהלך צוק איתן ,הוחלט על
רכישת מכון חליבה לחירום לענף והשתתפות בכספי המענק ברכישת מגוניות; המטרה להרחיב
את השתתפות לשאר חלקי הארץ.

 .5רווחיות הענף

רווחיות הענף בדיקת הרווחיות הענפית ,הכוללת את שני המגזרים ,מבוססת על ההוצאות כפי שמופיעות
במנגנון מחיר המטרה והסקר האחרון מ ,5111-וניתן להגדירם כבדיקת נתוני הסחר של הענף .המספרים
המוצגים לצוות ,המורכב מנציגי מועצת החלב וההתאחדות ,בהובלתה של רחל בורושק ,מצביעים על
ירידה ברווחיות הריאלית ענפית של שש אגורות משנת  5111ועד  .5112רובו מגיע מהתייעלות הענף
במסגרת הסכם לוקר; הדוח המלא יוצג אחרי סיום סיכומי המשקים לשנת  5112והצגתם.
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ועדת התכנון של מועצת החלב עוקבת באופן שוטף ומקיימת דיאלוג בנושאים אלו בצורה צמודה מאוד
כשהמטרה היא התאמת הייצור לביקושים תוך הקטנת המלאים מצד אחד והקפדה שלא להגדיל את
החוסר ,במידה ויהיה באוגוסט מצד שני .מכירת אבקת החלב מעודפי  5112היא קשה ובעיקר הפסדית
דרמטית ,וקרנות המועצה ישתתפו במיליונים רבים לפינויה .לעמידה ביעדי התכנון חשיבות עצומה,
ולפיכך דרושה אחריות ענפית כוללת ולא דיבורי סרק ליצירת בהלה מיותרת.

 .2שונות

א .שמאי מדיני מסיים בימים אלו שלוש עשרה שנה בתפקיד יו"ר שיאון ותודות הענף כולו על שנים
של מחויבות ואחריות לניהול החברה בסביבה עסקית ומקצועית משתנה .לתפקיד נבחר יובל
אורן מקיבוץ סער ,ומכאן איחולי הצלחה לכל אחד בדרכו.

ב .תזכורת :ההתאחדות ,באמצעות היועצים המשפטיים ובהמשך מחלקת השירות של ההתאחדות,
מבצעת אימות נתונים של ספר החברים והמכסות .נשמח לתשובות בזמן סביר ולשיתוף פעולה
מלא .המטרה  -להשלים את הנתונים עד סוף חודש מרץ.
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