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יומן השבוע מס' 9

עדכוני השבוע החולף
 .0מועצת ההתאחדות
המועצה אישרה בישיבתה השבוע את פעולות ההתאחדות ואת התקציב שלה לשנת .2105
החומר יוצג באתר במהלך השבוע הבא.
 .2צוות הסכמות מול גד"ש
יו"ר פורום מרכזי מזון ,שייקה פורת ,מדווח על מצב הדיאלוג ועל ההסכמות המתגבשות:
א .מתווה חמש שנתי שבבסיסו ישלמו הקונים למוכרים מחיר של  54%ממחיר הלינקג'
המתפרסם ע"י משרד החקלאות.
ב .הוסכם שבאזור הנגב ובאזור עמק בית שאן המחיר יהיה  61%ממחיר הלינקג'.
ג .הוסכם שתוקם ועדה משותפת לקביעת האחוז ממחיר הלינקג' בשנים הבאות.
ד .הוועדה תקבל מנדט לטפל במחירים בשנות קיצון.
בנושאים הבאים עדיין אין סיכומים  -ידונו בהם במהלך השבועיים הקרובים:
א .לא הוסכם על מחירי השחתות ותחמיצי הקיץ.
ב .לא הוסכם על מחירי מינימום ומקסימום.
ג .הסכמה על מועד קביעת המחיר  -ינואר או מאי.
 .3מועצת החלב
בישיבת הדירקטוריון אישרה מועצת החלב את הקמת צוות ההיגוי של פרויקט הערבה; מהלך זה
מתווסף לפרויקט ליווי רפתנים של ההתאחדות ומסמן אמירה ענפית וניסיון מעשי ,ברור ,רחב
וחשוב לשיפור הרווחיות והמקצועיות של הענף.
 .4סיורים
במהלך השבוע האחרון ביקרתי ברפתות באזור רמת נגב ומכאן תודות למארחיי.
מתוכננים לחודש הקרוב ביקורים ברמת הגולן ובגליל המערבי ,ונמשיך לתאם מול האזורים הנוספים
בימים הקרובים.
 .5הסכם קרן סומטיים וביצוע הפרויקט
א .מועצת המנהלים של מועצת החלב אישרה את המלצת ועדת תקנון איכות חלב לשינוי בסעיף
סת"ס כך שיוקטנו סך הקנסות ומתוכם תיבנה קרן לטובת טיפוח יצרנים חלשים כבר בשנת .2102
עוד הוחלט כי תוקם ועדה משותפת למועצת החלב ,ליצרנים ולמחלבות ,אשר תקבע במשותף
אמות מידה ושימושים בכספי הקרן .לכל מחלבה קרן נפרדת ּוועדה נפרדת.
ב .במהלך  2104קבעה הוועדה המשותפת עם תנובה (מחלבות אחרות טרם הגישו תכנית לשימוש
בכספים שנצברו) תכנית עבודה לליווי רפתנים ,הכוללת בתוכה :הכנסת מחשוב ,ביצוע ביקורת
חלב ,כניסה למערכת ספר העדר ,ויישום נועה במשקים .התכנית כללה תקצוב מפורט עבור
פעולות אלה (ופעולות אלה בלבד).
ג .תנובה העבירה להתאחדות סכום ראשוני לפיילוט לטובת הפרויקט ,האמור להיבחן עד מרץ .2105
ד .הכנסת הרפתנים לפרויקט מתבצעת ע"י עריכת כנסים אזוריים ופגישות אישיות ברפתות.
ה .הליווי המקצועי של הפרויקט נעשה ע"י מחלקת הדרכה של ההתאחדות בראשות בועז חנוכי
ומדריכיו ,מיטל פרנק מרכזת ומתאמת הפרויקט מול המחלבות ומול המגדלים ,מחלקת השירות

מבצעת בפועל את הרישומים ואת העדכונים.
ו .מטרת הפרויקט היא בעלת חשיבות גבוהה מאוד ובאה לסייע ליצרנים אשר במשך שנים רבות לא
הצליחו לצאת ממעגל סיווג הסת"ס הגבוה ושילמו קנסות כבדים.
אני מזכיר שאמירות לא אחראיות ומתלהמות פוגעות בענף ,אשר כולנו בתוכו ואחראים לעתידו.
.6פורום דור המשך.
בימים אלו מסכמים חברי פורום דור המשך שנה לתחילת פעולתם ובמהלך השבוע האחרון התכנס
הפורום בכפר הרואה וארח את שר החקלאות יאיר שמיר,מ"מ מנכ"ל משרד החקלאות צביקה
כהן,אורי צוק בר וגבי עדין ,מיכל קראוס ואיציק שניידר ממועצת החלב לדיון במצב הענף ובעיקר
בחשיבה לעתיד.
במהלך התקופה הקרובה תארח התאחדות ותציג את מחלקותיה בפני חברי הפורום .
אנחנו ממשיכים לקרוא לצעירי המגזר השיתופי להצטרף.
תודה לצוות המארגן.
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