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א.

מכסות 2017
אנו ,התאחדות מגדלי הבקר ,ומשרד החקלאות ,עמדנו על דעתנו בנושא חלוקת המכסות ופרטיה,
וכצפוי ועל פי ההערכות המוקדמות הישיבה ננעלה ללא החלטה של ועדת הכלכלה.
חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה דרשו ממשרד החקלאות להתחבר לדרישה של חלוקה
מידתית .יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל הצביע על חלוקה לבעלי המכסה מתחת ל 700-אלף ליטר כאמירה
לפיה הוועדה והוא עצמו מחויבים לה ,אבל בגלל ההסכמה המשותפת של ההתאחדות להצעת הפשרה
של מועצת החלב החליט "לא להחליט".
בימים האחרונים מתנהל משא ומתן אינטנסיבי בין משרד החקלאות להתאחדות ויש סבירות גדולה
שנגיע להסכמה בשלושת הנושאים הבאים:
א .כל בעל מכסה מעל  700אלף ליטר יקבל  11אלף ליטר במקום  5,700ליטר לפי הצעת משרד
החקלאות ובמקום  12אלף ליטר לפי הצעת הפשרה של מועצת החלב.
ב .בקשתנו בעניין דור ההמשך התקבלה במלואה.
ג .דרישתנו בעניין תקנות השותפויות התקבלה במלואה.
עם קבלת נייר רשמי עם הסכמות אלו של משרד החקלאות ,יובא הדבר לאישור מיידי של הנהלת
ההתאחדות.
האלטרנטיבה לאי הסכמות ולאי אישור ההבנות החדשות היא פתיחת רצועות נוספות במחיר מופחת
לליטר ,וברור לכל בר דעת ש"שר החקלאות לא ירוץ לאשר צו מכסות חדש".
עלינו לפעול באחריות רבה בנושא זה.

ב.

הסכם ענפי חדש
לאחר שנתיים של עבודה של איסוף נתונים נרחב ועבודות כלכליות ,כולל כנסים ענפיים שבהם נושא
זה עלה  -בכנס מגדלי הבקר ,בכנסי מועצת החלב ובכנס תנועת המושבים שהתקיים בחודש שעבר,
תחל ההתאחדות בתהליכי הידברות פנימיים במסגרת מוסדות ההתאחדות ועם חברי התאחדות רבים,
כדי ליצור מכנה משותף וקו הסכמות נרחב .ניתן לפנות אליי בעניין זה בכל עת ולהיפגש ברמה האישית
או בדיון עם מספר אנשים כדי להביע עמדות ורעיונות.
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מטרת ההתאחדות במהלך השנה הקרובה ,היא להיות ערוכה לכל תרחיש אפשרי ובעיקר עם תכנית
מוסכמת שלנו!
להזכירכם  -המדינה תפנה אלינו באופן רשמי להידברות בחציה של שנת  ,2018כנאמר  -עוד "שנה
וקצת" ,ובלוח הזמנים הענפי זה כאן ועכשיו!.
ג.

דיון בנושא כוח אדם ענפי
הבנה בה נמצא הענף בנושא עובדים והכנה לדיון ענפי משותף עם אנשי משרד החקלאות ,אנו נדרשים
להכין את היום במגוון ההיבטים הקשורים בנושא זה; בקשתנו לשאלות ,להצעות ,ולרעיונות  -אנא
העבירו לענבל במייל  inbal@icba.co.ilבהקדם את דבריכם.

ד.

התאחדות  -משאבי אנוש
לפני כחודש נפרדנו מד"ר ענת ריינר שיועדה להיות מנהלת ספר העדר במקום אפרים עזרא ,ועזבה
מסיבות אישיות .אנו נמצאים בהליך איתור סופי למציאת מחליף ,אפרים עזרא ממשיך בתפקידו
המוגדר הנוכחי ללא שינוי.
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