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דוח מזכ"ל
.1

שימוע  -תקנות שפכים
במהלך השבוע האחרון השתתפנו בשימוע בנושא התקנות ,ולהפתעתנו מצאנו את עצמנו מותקפים
ע"י המועצות האזוריות הקוראות לא להקל על ענף הרפת בתקנות .מצדנו הצגנו את עמדתנו
בהיבטים השונים  -מהמשמעויות של מחיר המטרה ועד גובה ערכי החומרים ,כולל דיווח על מצב
הבדיקות והפיילוטים הנעשים על חשבוננו.
בניתוח השימוע והשיחות עם אנשי מועצת המים באופן שוטף ,יש הסכמה ברורה על הקלה
בהסדרה מול הענף ,לפחות עד למציאת פתרון אמיתי; המחלוקות כרגע הן במספר השנים ובערכי
החומרים הכתובים בתקנות ובעיקר בהכנסת ההוצאה החדשה למחיר המטרה .ההידברות תימשך
וישיבת מועצת המים שבה ידון הנושא תתקיים באוקטובר; הגעה לישיבה זו בהסדרה מוסכמת היא
נחלת כל הצדדים.
בכל מקרה ההחרגה הענפית מהתקנות הוארכה עד .31.12.2015
באותו עניין:
הוגשו כבר מספר הצעות לפיילוטים מסוגים שונים ובאוקטובר ייבחרו המשקים.
אני קורא לענף כולו לא להשקיע כספים בפועל בניסיונות ובבדיקות בנושא מחוץ לפיילוטים
ולבדיקות הנערכות ע"י ההתאחדות!!
כן חשוב  -להתקין בכל רפת מכשירי מדידה לרמת החומרים היוצאת ממכון החליבה ,כדי שבכל
שלב תדע הרפת את תוצאותיה; ניתן להשתמש בגורמים מקצועיים כדי להבין את הצרכים ואת
האפיון הדרוש ,ולמעוניינים  -נא לפנות אליי דרך המייל או הנייד.

.2

ועדת הסכמות מול הגד"ש
לתזכורת :הגענו להסכמה על הקמת צוות בראשות רחל בורשק שבו ייקבעו מודל המחירים
וההתנהלות מול הגד"ש .לצערי הרב ,בימים האחרונים אנו מיודעים על חברי גד"ש המעוניינים
לפרוץ את ההסכמות ולהעלות מחירים בצורה חד צדדית בתחמיץ החיטה הקרוב .אנא לא למהר
בסגירות ולהתייעץ מול אזורים אחרים ולפעול בהסכמות הקיימות .כמו כן נעשתה פנייה
מההתאחדות לשולחן הארגונים הכלכליים להתערב בעניין .נעקוב בימים הקרובים אחרי הנעשה
ונפעל על פי הצורך .לתזכורת :במשבר המחירים הקודם נכנסנו למשבר אמת מול משרד האוצר
בעניין מחיר המטרה והכרה בהוצאות המזון ,כולל אי הסכמה של שר האוצר הקודם יאיר לפיד; רק
אחרי מאמצי הסברה גדולים אושר מחיר המטרה בזמנו; מבחינתנו לא נוכל חזור לסיטואציה זו.

.3

דיווח על מספר נושאים שבהם דן הוועד הממונה בתאריך 11.8.2015
.1

התנהל דיון בנושא תקנון ההתאחדות והערותיו של רשם האגודות עו"ד מירון הכהן; מרגע
חתימתו על תקנון ההתאחדות ועל פיו יתקיימו הבחירות תוך  90יום במסגרת אסיפה
כללית; הודעות בעניין בהמשך.

.2

הוצג דוח על פעולות ההתאחדות בשנת  2014ותכנית העבודה לשנת  2015ע"י ועדת
הביקורת ומבקר הפנים; הסעיפים אושרו ע"י הוועד הממונה.

.3

הסכם שיתוף פעולה מול ההתאחדות הסינית המקבילה ייחתם בחודשיים הקרובים
ומסגרתו תעניק יכולת משותפת בהקמת אינטגרציה של כלי תמיכה והדרכה להתאחדות
הסינית.

.4

הסכם פיתוח של מערכת חיזוי חלב נסגר מול תנובה אחרי תקופה ארוכה של משא ומתן,
וכבר בימים אלו מתחילה העבודה; מכאן נאחל הצלחה לאפרים וצוותו.

.5

דיווח על צוותי העבודה השונים של ההתאחדות ולהלן עיקרי הדברים:
א .צמיחה והתחדשות (התייעלות)  -סגירת הפער של הירידה בהכנסות בגובה של
 1.3מיליון  ₪בתחילת  2014מול ההוצאות השוטפות ואיזון בין הוצאות
להכנסות והוצאות בתקציב התאחדות כיום ,טיפול שוטף בשינוי כוח האדם
הפנימיים.
ב .בצוות היגוי נעה חברים :יניב לבון ,שחר אור גבע ,בועז חנוכי ,חיים נעימי
ואברי אלוני; הצוות החל לפעול ומטרתו הגדרת יעדי התוכנה והמשאבים הדרושים
לכך לקראת תקציב .2016
ג .צוות היגוי ענפי  -ישיבתו הראשונה תתקיים בתחילת ספטמבר ויעדיו
הראשונים יהיו מספר שיתופי פעולה והטמעתם כבר בשנת ,2016
כגון :הדרכה ,בטיחות ,רכב ,כולל הסכמה על בדיקה ובניית תכנית שת"פ
בנושאים רוחביים משמעותיים במהלך .2016
ד .צוות אסטרטגי  -בעיקרו מתרכז כעת בניתוח המצב הקיים הענף ובתרחישים
עתידים.

.4

מאבק החקלאים
התקיימה הפגנה נוספת מול משרד החקלאות וייצוג אנשי הענף היה גבוה יחסית למשתתפים
מהענפים האחרים; אכפתיות ,מחויבות ואחווה הן חלק מהסיבות לכך.
הוועד הממונה בישיבתו האחרונה התייחס ספציפית בדיון בעניין המאבק נגד ביטול התכנון בענף
הצאן וגיבה בהחלטה במספר פעולות תמיכה את מגדלי הצאן; מיד לאחר מכן התקיים כנס משותף
עם מגדלי הצאן ובו התחייבנו למאבק; אנו מלווים ומגבים אותם במספר ערוצים כדי להוציא את
הרפורמה מחוק ההסדרים הקרוב.

אביתר דותן
מזכ"ל

