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דוח מנכ"ל
א.

שירותים וטרינריים
קצב הכניסה למערכת המטפלת בהיתרי העברה איטי .ברור לכולנו כי אי הצלחת הפרויקט לא תאפשר
הפחתת מחירים משמעותית במסגרת האגרה השנתית ,ותפגע מאוד בסיכויים לבצע רפורמות נוספות
להתייעלות שתוצאתן היא קיצוץ של חמישים אחוז (!!) בעלויות השירותים הווטרינריים.
מנגד ,אנו בודקים אפשרות לחיבור ישיר במסגרת תכנת נעה ,מהלך שיקל על ההצטרפות.
לצערי הרב ,בשבוע האחרון ניסו לאגף אותנו עם תקנות ופקודת המחלות והפיצויים בגינן ,ולהביאן
ללא הידברות לאישור ועדת הכלכלה; המרכיב המרכזי שאותו רוצים לשנות הוא מודל הפיצויים .גם כך
פוגעים בנו בהחזרים ,ובמילים אחרות – רוצים לפגוע בנו יותר.
פעולה מהירה דחתה דיון זה בחודשיים ימים; תקוותי להגיע להסכמות עם השירותים הווטרינריים ,ולא
 -נפעל בדרכים אחרות.

ב.

סיורי עבודה עם משרד החקלאות
בשבועות האחרונ ים אנו עורכים סיורים ברפתות ובממשקי הענף לאנשי משרד החקלאות ובראשם
השר והמנכ"ל ,ובהשתתפות פקידי המשרד .המטרה היא ליצור הכרות מלאה עם מבנה הענף ועם
התהליכים שהוא עובר ,ובראשם האפיון הכלכלי על כל היבטיו.
להבהרה ,עדיין לא התקבלה תשובה רשמית מהמשרד על רצונם לפתוח במשא ומתן על הסכם ענפי או
על תכנית פיתוח לשנים הבאות.
אין ספק שהסיורים והגברת ההבנה מקרבים תשובה ברורה בנושא.

ג.

לימודי הנדסאי עם אופציה ללימודי תואר בהתמחות ברפת
מועצת החלב וההתאחדות פועלות במשותף למציאת פתרון מיטבי ללימודי רפת  -מהכשרה של עובדים
זרים ,דרך הכשרת דור המשך בניהול הרפת וקורסים מתקדמים למנהלי רפת ,ועד חידוש לימודי הנדסאי
רפת; מטרת העל היא לאפשר לימודים לתואר.
נפגשנו עם מספר מכללות ,ולהערכתנו נציג בחודש הקרוב את המיקום המועדף ואת מכלול האפשרויות
הלימודיות.
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ד.

סמל הענף
השבוע נפרדנו בכאב ובצער מיואב צור ז"ל מבאר טוביה.
יואב הוביל במשך שנים רבות בראש המחנה את מקצועיות הענף ומאבקיו ,שימש חבר בכל מוסדות
הענף והיה בורג מרכזי בשיח הענפי .יואב ידוע לאזרחי ישראל מהופעותיו הרבות כנציגנו וכנושא הדגל
של הענף.
אנו מרכינים את ראשנו לאות כבוד ומחזקים את משפחתו; נדע לשמר את רוחו ואת זכרו בפעולות
הענף העתידיות.
יהי זכרו ברוך!

שבוע טוב
אביתר דותן
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