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משא ומתן
המשא ומתן בין משרד האוצר למשרד החקלאות נפתח בהצהרת פתיחה של הממשלה ובה ביטול מס
המעסיקים לעובדים זרים ,כולל מתווה בנושא נקודות הזיכוי השונות  -מהלך חיובי בפתיחה של דרך
ארוכה.
ביטול מס המעסיקים הוא בשורה טובה מאוד למשקי חלב לא מעטים שבהם מועסקים עובדים
זרים ,וברכות מכאן לכל מובילי המאבק.
בימים האחרונים פורסמו סדרי העדיפויות לפי נושאים שבהם ידון המשא המתן בחודשיים
הקרובים; ענף החלב הוא לא חלק מנושאים אלו ולא בכדי – יש הסכמות מוקדמות עם משרד
האוצר לא לפגוע בהסכם הקיים בין המדינה לבין הענף.
נוסף לכך הובהר למשרד האוצר שיש טענות מורכבות לגבי יישומו של ההסכם ,והוסכם על ועדת
מעקב כגורם שעליו מוטלת חובת הבקרה והדיווח של יישום ההסכם ,כולל אפשרות להמלצות
חדשות .במהלך החודש הדברים יועלו במסגרת הוועדה.
אני שב ומזכיר :אנו כפופים להחלטות התאחדות חקלאי ישראל ,ולכן כל פעילות "מאבק" היא רק
בהוראתם ולא על בסיס עצמאי.
הגיע הזמן של כל מיני "מצליפים" החיים בעידן המדיה הרחבה המאפשרת להם כתיבה ודיבור חופשי
בשם הדמוקרטיה כביכול ,לכבד את דעת הרוב ,ובעיקר לתת גיבוי מוחלט למובילי המשא ומתן גם
באי הסכמות כאלו או אחרות  -אחרת נגרם נזק.
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תקציב מענקי השקעות 2015
בהודעת מרכז ההשקעות של משרד החקלאות הוסבר על הפסקת בקשות למענקים לשנת  2015עם
הגעה לניצול התקציב שעליו הוחלט .בתחילת  2016ייפתח המסלול מחדש עם הקצאת תקציב
חדשה.

.3

פרויקט ליווי משקי תענך
לאחר מספר פגישות אינטנסיביות ,כולל פגישה מסכמת במועצת החלב בהשתתפות מנכ"לית
המועצה מיכל קראוס ,יוצא לדרך פרויקט ליווי מקצועי בדומה לפרויקט הליווי המוצלח בערבה.
לידיעה כללית :במהלך  2015לוו  108רפתנים במסגרות שונות (ערבה ,קרן סומטיים ,ליווי כלכלי).
להזכירכם ,במסגרת הצוות המשותף לאיחוד משאבי הענף (שיאון ,החקלאית וההתאחדות) קיים דיון
בנושא ההדרכה; המטרה היא ליישם מסגרת הדרכה משותפת ב - 2016-בשלב הראשון של שיאון
וההתאחדות ובשאיפה לחבר גם את החקלאית .החשיבות של הטיפול הפרטני בשלל היבטים
(מקצועי ,כלכלי ועוד) היא בסיס הענף וחיזוקו.
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עדכון  -הסכם עקרונות עם ההתאחדות הסינית
במהלך השנים  2013ו 2014-קיבלו מועצת ההתאחדות והנהלת ההתאחדות החלטות בנושא מסחור
בידע ,על פי הבנה שחובה על ההתאחדות לחולל הכנסות חדשות המבוססות על היכולות
המקצועיות ועל הידע הנצבר; הסכם העקרונות עם ההתאחדות הסינית מסדיר דרך פעולה
מסודרת ,מנוהלת ומבוקרת בין ההתאחדויות של נושאים שונים הקשורים במסחור ידע ,ובאופן
ספציפי הקמת מרכז שירותים לאומי לרפתני ענף החלב הסיני.
ההתאחדות נהגה במשך שנים רבות (על פי דברי ותיקי העובדים) לגבות מהלכים עצמאיים של
רפתנים או של גופים כאלו או אחרים במדינות שונות של מסירת ידע שנצבר כמעט תמיד ללא
תמורה ,ועסקת דה-לאבל הייתה יוצאת דופן.
בשנתיים האחרונות הונהגה התנהלות חדשה של תשלום בגין הרצאות ,סיורים ,ביקורים או
שירותים אחרים במדינות שונות; הסכם העקרונות הנוכחי יאפשר להתאחדות להיות חלק
משמעותי בניהול הפרויקטים ,והחשוב ביותר  -לזכות אותה בהכנסות חדשות.
ביקורי בסין הביא הסכמות ראשונות ,ובמהלך ביקור הגומלין בכנס מגדלי הבקר אמור להיחתם
ההסכם הראשוני במעמד שר החקלאות מר אורי אריאל.
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