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יומן השבוע מס' 3
.1

תקנון חדש
 111חברי אגודה הגיעו לאספה המיוחדת כדי לאשר את התקנון החדש ,ופה אחד אושר התקנון
באופן רשמי.
זהו המקום להודות לסיגל ורון ולענבל בלס שניצחו על ארגון האספות בעזרת מחלקת השירות של
ההתאחדות והעניקו כבוד לחברי האגודה ,ולשמאי מדיני על הניהול הענייני של האספות.
רני כץ מהמגזר המשפחתי ,יו"ר ועדת ביקורת יורם סהר ומשה תרשיש מבקר הפנים ,בליווי משרד
עורכי הדין של רמי בן נתן ,היו חלק מהתהליך הארוך של עריכת התקנון המתחדש ולאיציק שניידר
ועל כך תודות לכולם.
התקנון הוגש לאישור רשם האגודות ,ואחרי אישורו יתחיל יישומו בפועל.

.4

שפכים
קיימים מספר סימני שאלה בנושא לקראת  .4111הוועדה התחילה בביצוע מיפוי ובדיקות במספר
רפתות וקיימות כבר מספר תוצאות בנושא; כמו כן נבצע מספר פיילוטים שיחלו בתחילת .4111
קול קורא בנושא יופץ בקרוב באופן מסודר.
לצערנו ,רשות המים פועלת במקביל לפעילות בשטח ועושה מאמץ גדול לקבוע עובדות בשטח של
תשלומים בשני המישורים (חריגים ואסורים) כבר בשנת  ;4111משרד החקלאות וההתאחדות
מציעים גישות אחרות של תחילת החלת התשלומים ,ומשרד האוצר ,המתנגד לחלוטין לכל מהלך
הקשור בתשלומים נוספים שיעלו את מחיר המטרה ,גיבש הצעה רב שנתית של החרגה עד מציאת
פתרון ויישום תשלומים החל מ.4112-
בחודש הקרוב נדע לאן הולכים.

.3

הודעת ראש הממשלה בעניין הסרת מכסים
משרד האוצר ומשרד רוה"מ פועלים זמן רב בנושא זה ובכלל בבדיקת היתכנות של שינוי מבנה
משק החלב .עד רגע זה הם אינם מעוניינים לשבור בפועל את הסכם לוקר והם מכירים בחשיבותו,
וגם בימים אלו של כותרות גדולות זה בא לידי ביטוי; מצד שני עלינו לפעול באחריות בניהול הענף.
בימים האחרונים נשמעים איומים חדשים מצד ענף הגד"ש לא לקבל את נוסחת אריאלה ,לדוגמה
בנושא תחמיץ התירס ,ודבר זה מדאיג מאוד וצריך להדליק נורה אדומה לכל העוסקים בחקלאות
בכלל :מהלך כזה ,המשפיע מיידית על עליית מחיר המטרה ,יביא עלינו ביקורת קשה והפעם גם
סנקציות ולחץ גדול מאוד ממשרד האוצר .מכאן יוצאת קריאה לגד"ש ולמרכזי המזון לאחריות
ולמדיניות משותפת וליישום נוסחת אריאלה כלשונה!

ב ב ר כ ה
אביתר דותן
מזכ"ל

