התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 12בפברואר2017 ,

דוח מנכ"ל
א.

מחלת הפה והטלפיים
אנו נמצאים בימים של מעקב ודריכות גבוהה בנושא ,וכל אחד במשקו חייב להיות ערני ולדווח
מיידית על כל תופעה חשודה .נעשו כבר בדיקות בכמה משקים  -בעקבות חששות  -והתבררו בלא
כלום .מבחינתנו זהו התהליך הנדרש בימים אלו.
הרפת הנגועה מטופלת על ידי כל הגורמים ונעשים מהלכים רבים להקטנת ההדבקה; אזור רפיח ,על
פי דיווח מאמש ,נגוע בצורה ברורה ונרחבת ,ומזג האוויר ,הכולל רוחות וקור ,מגביר את הסיכון,
ולכן האזור כולו נערך במתכונת חירום.
הנושא נמצא בתיאום מלא בין השירותים הווטרינריים לצה"ל ,מה שאמור להפעיל תהליכים נכונים
בתוך הכוחות הפרוסים ,שבעצמם יכולים להיות גורם מעביר של המחלה.
נערכות פגישות שוטפות בין כל הגורמים ונפרסם עדכונים במהלך השבוע.

ב.

תקנות הפיתוח
תקנות הפיתוח הועברו לוועדת הכלכלה לאישור ,לאחר עיכוב הנובע מבדיקת משרד המשפטים.
ברצוני להבהיר ,והנהלת ההתאחדות תצטרך להכריע בעניין בישיבתה הקרובה :יש הצהרה ברורה
של ועדת הכלכלה משנה שעברה בעקבות דרישתנו החד משמעית להסדרה של תקנות השותפויות
והוויסות ובנושאים נוספים ,כחלק מהעברת תקנות פיתוח חדשות עתידיות; האם נעמוד על עמדה
זו נוסף לעמידתנו על חלוקת המכסות הנוכחית בהיבט של בעלי מכסה מעל  700אלף ליטר ומתחת
ל 700,000-ליטר?

ג.

עובדים זרים
אנו ממתינים להוצאת תקנות חלוקת העובדים ה זרים לפי ענפים .נושא זה מעוכב במשרד החקלאות
בימים אלו לחשיבה מחודשת של אופן החלוקה בכלל בחקלאות.
הובטח שבימים הקרובים יוצאו התקנות.
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ד.

כנס  -תנועת המושבים
בואו לכנס .יש בו חשיבות גדולה להתארגנות שלנו לקראת הסכם חדש עם המדינה.
כפי שדיווחנו ,יש אפשרות שכבר בשנה הקרובה יחל התהליך; יתרה מכך  -יש פה הזדמנות לכל אחד
להגיע לכנס עם מחשבותיו ורעיונותיו ולהציגם בפני כולם.
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