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דוח מנכ"ל
א.

דיונים בנושא מכסות החלב 2018
ועדת התכנון קיימה השבוע את ישיבתה הראשונה בנושא מכסות .2018
הוצגו רמות הביקושים של המחלבות לקראת השנה הבאה ,והוצג החוסר בשומן בהתייחסות
לפוטנציאל הייצור הענפי (קיים שיפור בייצור השומן בחודשים האחרונים).
בקריאה ראשונה מסתמנת תוספת של  30מיליון ליטר ,בדומה לשנה שעברה; בדיונים המקצועיים
הפנימיים עולה "תמונה" של צורך בתוספת משמעותית נוספת ,וכרגע העניין בתהליך של הסכמות לפני
המלצה לשר כחוק.
ההתאחדות פועלת להליך קצר של החלטות למען התארגנות ענפית מוקדם ככל האפשר.

ב.

תקנות בתוך ההסכם הענפי
בכל שנה בתקופה זו ,עולים להסכמה ולהסדרה מגוון של תקנות ניוד ,שותפויות ,ויסות ,עובדים זרים
ועובדים ישראלים ,נושאי הגנת סביבה וצער בעלי חיים ועוד ועוד...
מתקיים מאמץ גדול להסדיר תקנות לטווח ארוך בתוך ההסכם הענפי החדש ,אם הממשלה תקיים
איתנו משא ומתן על ההסכם; הכו ל צריך להיות בתוכו ולא בדיאלוג בנפרד ,ולכן חלק מהדברים
נמצאים בשיהוי זה או אחר ויכולים להקשות על הניהול השוטף של הענף בחודשיים קרובים.
בתוך ההסכם יתקיים פרק הרגולציה והסדרתו "פעם אחת ולתמיד" ,מה שימנע "הפתעות ביום שאחרי".

ג.

ספר חברים  -אסיפה כללית לא מן המניין
האסיפה תתקיים במהלך הרבעון האחרון של השנה.
לאחר האסיפה האחרונה הוקם צוות להסדרת נושא ספר החברים בראשות מבקר ההתאחדות משה
תרשיש.
בימים אלו ההתאחדות מיישמת את מסקנות הוועדה ובהן עדכון ספר החברים ,לאחר שנים רבות;
העדכון יבוצע בהנהלה ובמועצת ההתאחדות הקרובה.
חברים המעוניינים בשאילתות אלו ואחרות לפני ישיבות המוסדות ,מוזמנים לשלוח מייל למבקר
ההתאחדות .moshetarshish@gmail.com
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ד.

קמפיין המשך  -בשבילי רק חלב ישראלי
מועצת החלב בשיתוף ההתאחדות תצא בחודש הבא בקמפיין המשך.
אנו קוראים לכלל הרפתנים להיות פעילים ברשתות החברתיות.
הפעילות בקמפיין דור ההמשך בתחילת ה שנה הביאה להצלחה גדולה מאוד ולהשתתפות רחבה מאוד
של הציבור; החשיבות בעת הזו של חיזוק החלב הישראלי והעצמתו לקראת הבאות  -רבה ביותר.
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