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דיונים בעניין חלב עודף 5152
בשבוע האחרון התבשרנו ע"י מועצת החלב ,בדיון עדכון של רכזי ההתארגנויות בנושאים שונים,
על גיבוש סופי של הצעה לדירקטוריון המועצה בנושא תשלום חלב עודף חריג ב' חורף .5152
ההצעה כוללת גביה של  11אגורות לליטר חלב עודף ב' שעבורו שולמה מקדמה של  ,01%כלומר
המחיר הסופי יהיה כ 24%-ממחיר המטרה.
באופן כללי יוצרו  511מיליון ליטר חלב עודף מתוכם  07מיליון במסגרת הרצועות עם התשלום
המובטח ,וכ 55-מיליון ליטר עם מדיניות תשלום לא מובטחת.
הפדיון הנמוך עבור עודף ב' חורף נבע מ:
א.

ייצור חלב מוגבר שנבע מעלייה של כ 5-ליטר ליום לפרה מעבר לתחזית ,סדרי גודל של כ01-
מיליון ליטר.

ב.

מכירת אבקת חלב איטית ומחירים נמוכים.

ועדת התכנון של ההתאחדות התכנסה וגיבשה את עמדתה בנושא ,והנחת העבודה הבסיסית היא
לדרוש השתתפות כספית של קרנות המועצה בתשלום זה ,עם זאת צריך לציין שמחיר חלב עודף ב'
חורף אינו מובטח.
מחר ,יום שני ,תתקיים ישיבת ועדת התכנון של המועצה ,ולאחריה וע"פ החלטותיה נערך לקראת
דירקטוריון המועצה; במקרה הצורך תתקיים ישיבת הנהלה מיוחדת בנושא.
.5

ועדת קראוס
בכנס מגדלי הבקר באשקלון אשר התקיים בשנה שעברה ,הודיעה מנכ"לית המועצה מיכל קראוס
על הקמת ועדת קראוס שמטרתה תהיה בדיקת מתווה הענף הקיים ,כולל גיבוש רעיונות נוספים
לגבי העתיד.
אפרים עזרא ואנוכי היינו שותפים בצוות ההיגוי של הוועדה ובימים אלו מתגבשים קווי העבודה
ולוח הזמנים וכן מבנה הוועדה ושותפיה.
הוועדה תלווה ע"י חברה חיצונית וע"י עו"ד שאול פלס ותשתתף בה גם רחל בורושק מהתאחדות
חקלאי ישראל.
בשלב זה אנו ממתינים לכתב המינוי ובו בעיקר מטרת העבודה הראשית של הוועדה .עניין
ההשתתפות של נציגות ההתאחדות בפועל בוועדה תובא לאישור הנהלת ההתאחדות ומועצת
ההתאחדות בישיבות הקרובות.

.0

תקנון חדש
לאחר שלושה חודשים של המתנה בנושא אישור תקנון ההתאחדות החדש ,הפנה אלינו רשם
האגודות מספר שאלות ובקשה להבהרות בעניין התקנון; בימים אלו עו"ד רמי בן נתן ,יועצה
המשפטי של התאחדות ,משיב לפנייתו ותקוותנו לאישורו מוקדם ככל האפשר.
נוסף על כך הושלם בהתאחדות מהלך עדכון פרטים של חברי ההתאחדות וההיבטים המשפטים
הכרוכים בכך; תודות לחברים על שיתוף הפעולה.
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