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ברוצלה
חיידק הברוצלה תקף שנית את רפת רן בקיבוץ רביבים .נכון לרגע זה נמצאו כ 135-פרות נגועות ובוצע
בהן הליך מלא ע"פ פרוטוקול השירותים הווטרינרים .איציק שניידר ממועצת החלב ואנוכי שהינו
ברפת וקיבלנו דיווח מלא מערן ארז מנהל רפת על הזיהוי ,המיפוי והטיפול ועל מגוון הגורמים
הפועלים מול הרפת וכן על תכנית המשך הטיפול ובעיקר על הניסיון לחזור לתנאי עבודה וייצור
שוטפים .האירוע קשה לצוות כולו ,ומכאן תמיכת הענף  -נפעל בכל נושא ככל שנתבקש.
ערן ארז מציין לשבח את הצוות ואת הגורמים המטפלים על שיתוף פעולה מצוין ובלוח זמנים קצר
יחסית לקושי הרב בטיפול בעדר.
מאחר שבסביבה דירי כבשים רבים לא מחוסנים ולא מבוקרים ,ניתן להעריך שמקור ההדבקה הגיע
משם.
יש צורך לפתוח בהליך מול השירותים הווטרינרים ולבדוק את פעולתם בתחום זה; בזמנו הצטרפנו
לקריאתו של עומרי שרון מנכ"ל אמב"ל לטיפול בדירים הלא מטופלים ובחיסונים של עדרי הרפת.
יש צורך ללמוד מאירוע חוזר זה עד תום ולהסיק את המסקנות הנכונות ,וכך נעשה.
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ועדת המעקב
קראנו ביומן הקודם להגשת מידית של דוחות כספיים של רפתות עד  700אלף ליטר לוועדת המעקב;
ברצוני לציין שבלי דוחות לא יבוצעו שום דיונים חוזרים בנושא .לירון תמיר ממועצת החלב הוא
הכתובת למשלוח מאזן שנתי  2014ומאזן בוחן ינואר-יוני  .2015ניתן לבצע זאת גם דרך מזכירות
ההתאחדות או דרך זיו מטלון רכז התארגנות הרפת המושבית .קיימת התחייבות לדיסקרטיות מלאה.
ברור לכולם בלי דוחות אלו לא יוכלו להתבצע שינויים בחישוב מחיר המטרה הקרוב.
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יבוא
במהלך השבוע האחרון הורדו מתקנות אלו ואחרות איומים קשים בנושא היבוא.
הקטנה משמעותית בתקינה של יבוא גבינות קשות במסגרת חוק הקורנפלקס ,והרחבת מכרז היבוא
לגבינות קשות למחלבות גדולות.
שני הנושאים האלו יצאו מסדר היום בשיתוף פעולה רחב ובעיקר הבנה כוללת של משרדי האוצר
הכלכלה .אחרי דיאלוג לא צעקני ולא מאיים אלא ענייני בלבד ,כמו בפעם הקודמת ,הם החליטו לסגת
מדרישות אלו ומכאן תודתנו לכל הגורמים משתפי הפעולה ולנו כהתאחדות על יכולת הטיפול
ברגולציה בזמן אמת בכלים שונים.
במהלך החודש האחרון התפרסמו נתוני היבוא מול הסכם יבוא הגבינות הקשות שעליו חתמנו ביוני
 ,2014ובהם נתונים המבהירים שכמות היבוא בעשר השנים האחרונות ,תחת הסכמים שונים ומשונים,
היה גבוה מכמות היבוא תחת ההסכם החדש ,והצפי ל 2016-לא שונה.
צמיחת הביקוש לגבינה צהובה ממשיך להיות משמעותי ,והתחרות מול היבוא משפרת את הביצועים
בהיבטים השונים; המפעל החדש של תנובה בתל יוסף שייכנס לעבודה במהלך השנה הקרובה יגביר
את התחרות ולהערכתי יכריע באופן סופי; הטעם הישראלי הוא המנצח הגדול!
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סיורים
בשבועיים האחרונים נערכו סיורים רבים במשק המשפחתי והשיתופי ,בחלקם בשיתוף וחלקם
בהובלת מועצת החלב ,ומרביתם של אנשי ההתאחדות ,בכל רחבי הארץ :גליל תחתון ,עמק יזרעאל,
רמת הנגב ,עמק הירדן ,גליל מערבי ,רמה"ג ,כולל בשני אירועי יצרנים של מחלבות רמת הגולן
ומחלבות גד .המסקנה העיקרית היא שהענף כמעט במלואו מתייחס ועוסק בבניית העתיד ,בשאלות
התרחבות ,בשאלות איך נכון לפעול במשק הישראלי מול כל האתגרים .קיים גב חזק ומשמעותי
להגביר את עבודת ועדת קראוס במסגרת מועצת החלב ואת העבודה הפנימית של ההתאחדות כדי
ליצור סד נתונים רחב ובניית אופציות לכל תרחיש ובעיקר יכולת מעשית לשמור על משטר תכנון
ומנגנון מחיר המטרה.
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מוסדות ההתאחדות
ועדת הבחירות ממשיכה בהכנותיה לאסיפה הכללית אשר תתקיים ביום יום שלישי  17.11.2015בשעה
 9:00בבית התותחן בזכרון יעקב.
אתם מתבקשים לעקוב על בסיס יומי אחרי ההודעות של ועדת הבחירות המתפרסמות באתר
האינטרנט.
כמה מילים על התהליך מנקודת מבטי :התקנון החדש מקנה כלים חדשים להליך כולו ובעיקר יכולת
אישית להשפיע ולהשתתף באסיפה כללית ובהצבעה על מוסדות ,ואני קורא לכולם לנצל את זכותם
הדמוקרטית.
לעוקבים פחות :לכל חבר התאחדות ובעל מכסה קיימת במועצת החלב ניתנת זכות הצבעה בודדת,
לדוגמה לבחירת מועצת ההתאחדות.
כל אחד מכם ייתן את קולו בהצבעה חד פעמית לרשימה מוסכמת או למועמד יחיד מתוך כמה מועמדי
יחיד המעוניינים להיבחר והגישו את מועמדתם במועד .במקרה שבו מועמד יחיד יזכה לקולות יותר
מהרשימה המוסכמת הוא ייכנס למועצת ההתאחדות על חשבון המקום השנים עשר (המגזר
המשפחתי לצורך הדוגמה) וכך הלאה.
ניתנת אפשרות מיוחדת לדור ההמשך של חברי ההתאחדות ובעלי מכסה לכהן כנציגים במוסדות אבל
ללא זכות הצבעה באסיפה; זכות זאת נשמרת להוריהם בעלי המכסה הרשומה.
אלו רק דוגמאות מועטות לתקנון החדש; לימודו חשוב ביותר כדי לממש את הזכויות שלכם כחברים.
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