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דוח מנכ"ל
א.

הפה והטלפיים בדרום
נתחיל "מהסוף" :ניכרת התאוששות ברפת הנגועה ובמקביל  -הבדיקות של רפתות "חשודות" נוספות
נמצאו שליליות .ניתן לומר ,בזהירות המתבקשת ,ש"הושגה שליטה" על האירוע.
הנגיף הבעייתי ,השומר על עצמו בעת מעוף רוח קרה למספר קילומטרים או ריכוזו על כלים
ובדרכים נוספות ,הוא "אויב" חמקן ולכן מידת הערנות שלנו ,כל עוד רפיח לא נקייה מהנגיף ,תישאר
גבוהה ובמידת מה "היסטרית".
צריך להודות לאנשי החקלאית והשירותים הווטרינריים הפועלים בשטח ,ובעיקר לצוות הרפת
הפועל בכל כוחו לסיים את "המכה הזו".
פגישות שוטפות של הערכות מצב נערכות על בסיס יומי בין כל הגורמים; צה"ל הוא מרכיב
משמעותי וההידברות איתו תומכת בשיפור המצב.
נמשיך לעדכן.

ב.

ענת קשב
החברה מעניקה במשך שנים שירות לממשקי הענף כולו ובתוכו למשקים בפרט .כל תקופה אנו
עורכים בדיקה של איכות השירות ועלותו.
בדרך היו עליות מחירים במקביל לאופן מתן השירות.
הורדת שירות המיילים בתחילת השנה העלתה שאלות רבות של רפתנים ,וגיורא פוין סמנכ"ל
ההתאחדות החל לבדוק את הנושא.
שירותי האינטרנט בעולם כולו עוברים מהפכים ושינויים באופן תמידי ,ובקצב כמעט שנתי,
בהיבטים השונים של יכולות השירות וכמובן העלויות.
הנהלת ההתאחדות קיבלה בישיבתה האחרונה שורה של החלטות בנושא ,ובחודש הקרוב נפעל
ליישומן; ההחלטות כוללות התאמות מחיר ושירות לזמן הנוכחי.

ג.

תקנות פיתוח  - 2017אופן חלוקת המכסות
ההנהלה שמרה על ההחלטה הקודמת לפעול בכל דרך לחלוקת מכסות מידתית במגזר המשפחתי (70
אחוז לבעלי מכסה מתחת ל 700-אלף ליטר ו 30-אחוז לבעלי מכסה מעל  700אלף ליטר ,ללא מדרגות
נוספות של בעלי מכסה עד  900אלף ליטר) .מצד אחד שמירה על יכולת ביצוע המכסות ומצד שני
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שמירה על אמות המידה של חלוקת המכסה עד היום שהן חלק מהשמירה על התכנון בענף.
כמו כן ,ההנהלה תקבל ,בישיבתה הקרובה ,החלטה אם לדרוש את אישור תקנות הפיתוח נוסף
לאישור תקנות השותפויות המתעכבות מעל שנה וחצי.
ד.

כנסים
התקופה הקרובה תתאפיין במפגשי סיכום  .2016כנס תנועת המושבים בנושא הרפת יתקיים השבוע.
ברחבי הפייסבוק ניתן לראות ציניות וספקנות עד כדי ניסיון למנוע מאנשים להשתתף בשיטה ישנה
של אמירות מעבר לדעה אישית.
הצעתי לרוב "הדומם" לבחון את השנים האחרונות ולראות בצורה העובדתית ביותר בקשות
וקריאות של אנשים מהשטח בכנסים שונים בנושאים רבים :עובדים זרים ,דור המשך ,מענקי פיתוח,
נושאי איכות סביבה ושירותים וטרינריים; רעיונות לעמדות בהסכמים שונים מול המדינה התקבלו
בצורה מוחלטת ויושמו על ידי מוסדות ההתאחדות.
החוכמה לא נמצאת במקום אחד וקיימת פתיחות מוחלטת לרעיונות ולתפיסות חדשות שתציגו .כל
אחד יקבל את זמנו ואת תשומת הלב המלאה.

ה.

ניתוח סקר  2015והשפעותיו  -כולל יחסי הסחר לשנת  - 2016תזכורת
ביום שני  27.2.17החל מהשעה  10:00נערוך כנס ענפי בבניין ההתאחדות בהשתתפות רחל בורושק
ולירון תמיר ובו יוצג הסקר ופרשנותו הכלכלית.
כמו כן נעסוק בדיון על רעיונות עתידיים להמשך חיזוקו של הענף.
המעוניינים להשתתף בכנס מתבקשים להודיע לענבל בטלפון 04-6279700
או למייל inbal@icba.co.il :או דרך מחלקת לשכת השירות ,כדי שנוכל להיערך בהתאם.

שבוע טוב
אביתר דותן
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