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דוח מנכ"ל
 .1תכנון 2016
נעשה מאמץ גדול לסיים את העניין בימים הקרובים.
אנו פועלים מול מועצת החלב ומשרד החקלאות לקדם את הדברים.
החלטת השר לחלק  20מיליון ליטר ליצרנים חדשים ובמקביל החלטת בג"צ בנושא המכסות במגזר
המשפחתי וכמו כן מספרי הצמיחה בשיווק החלב של שנת  2015המתבררים בימים אלו ,גוררים צורך
מיידי של תיקון צו המכסות ,העומד על  50מיליון ליטר ,למספרים גבוהים יותר.
 .2מועצת ההתאחדות
בישיבה ביום  5.1.2016אושרו תכנית העבודה ותקציב ההתאחדות לשנת .2016
כמו כן ,הוחלט על עמדות ההתאחדות בנושאים שונים הנמצאים על הפרק במסגרות השונות :תקנות
הוויסות ,ייצור ,שיווק חלב ושותפויות.
דרישותינו הבסיסיות הן :מתן אישור להקמת אגודות מייצגות חדשות המצטרפות לקיימות ,הרחבת צו
העמקים החמים גם לאזור הערבה ,התאמת תקנות השותפויות למציאות הקיימת ,הליכי האומנה
בהסדרה מקצועית במסגרת ועדת המכסות בלבד ועמידה על שמירת כוחה של מועצת החלב בקבלת
החלטות בנושאי התכנון ותקציב ופעילות המועצה.
 .3שונות
א .תקנות השפכים התעשייתיים  -פורסמו באתר ההתאחדות ובהן החרגת ענף הרפת לשלוש
שנים נוספות בתמחור חדש.
ב.

שבעת הפיילוטים בנושא השפכים יצאו לדרך; המלצת ההתאחדות היא לא להשקיע כספים
בנושא זה עד קבלת התוצאות.

ג.

מענקי השקעות בעניין היבוא ממשיכים בתקציב  - 2016אנא הגישו בקשות בהקדם.

ד.

לצורך הבהרה  -מענקי השקעות בעניין מתווה לוקר הראשון הסתיימו ,נא לא להגיש במסלול
זה; רק מי שקיבל הרשאות זכאי לקבל ,והעניין מטופל בתקציב .2016

ה.

החל הליך משפטי בעניין ההשקעות שנדחו ע"י מרכז ההשקעות בין  1.6.2014ל.31.12.2014-
משקים שהשקיעו והגישו בתקופה זו בקשות ונדחו  -אנא לפנות שוב ולהעביר את החומר.

ו.

ההתאחדות החלה בגיוס למשרות אלו:
מנהל מערכות מידע
שלושה מבקרי חלב
מדריך נוסף למחלקת ההדרכה (נעה)
נא לעקוב באתר  -ניתן להגיש מועמדות בהתאם לקריטריונים שמתפרסמים באתר.

ז.

בטקס חגיגי בבית ספר החקלאי כפר הנוער בן שמן ,נפתחה השנה השנייה של פרויקט דור
ההמשך המשותף בין מינהל החינוך ההתיישבותי להתאחדות; את הפרויקט מוביל דוד בן
עוזיאל.
שיהיה בהצלחה לכולם
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