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דוח מנכ"ל
א.

הסכם ענפי חדש
בהמשך לפרסומים קודמים ,אנו ממתינים לתשובת משרד החקלאות אם ניתן ללכת במשותף על הסכם
חדש המבוסס על משטר התכנון ומחיר המטרה; ללא תשובה רשמית לא יתנהלו שום מגעים בנושא.
אם תתקבל תשובה חיובית ,תוקם ועדה מקצועית משותפת ויובאו לכלל הענף הרעיונות והמחשבות
לדיון ,ובסופו של תהליך יובאו לאישור במוסדות ההתאחדות.

ב.

שפיכת חלב
ייצור החלב המוגבר ,בתוספת ימי חג ושבתות ,גרמו השנה לשפיכת חלב של כחמישה מיליון ליטר (ולא
עשרות מיליונים כמו שמופיע במספר קבוצות ווטסאפ).
להזכירכם ,התשלום בגין הפינוי והשפיכה הוא מקרן "היושבת במועצה" ולא מהטלה וגבייה ישירה
מהרפתן; גם את השמועה זו צריך לגנוז.
בבדיקה מערכתית נוספת ניתן להצביע גם על מעבר רפתות בין המחלבות ועל אי ביצוע של פעולות של
מחלבה על פי דרישות המועצה כסיבות נוספות.
ההתאחדות ערכה דיון פנימי בנושא ,והגדלת האחסון ברפתות חייבת להיות על סדר היום לקראת
השנים הבאות; כמו כן תיבדק היתכנות להקמת מתקן ייבוש של היצרנים כדי להקטין את התלות
במחלבות.

ג.

שירותי ענת קשב
לאחר דרישת הנהלת ההתאחדות לבדוק את הנושא הזה לעומק ולייצר פתרונות חדשים ,הגענו להסכם
חדש ומיטיב.
סמנכ"ל ההתאחדות ,גיורא פוין ,הוביל משא ומתן מול ענת קשב ותחל הוזלה משמעותית של חמישים
אחוז בעלויות החודשיות בשתי אבני דרך :ב 1.6.2017-וב ;1.1.2018-כמו כן ייבנה אתר חדש ותשתית
המחשוב תיבנה בתוך ההתאחדות.
בימים הקרובים יפורסם המחירון המדויק.
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ד.

קרן סומאטיים
צר לי מאוד על פרסום נתונים על הקרן ללא בדיקה אמתית.
הקרן טיפלה בכ  300-רפתנים בשלוש השנים האחרונות במסגרת כל המחלבות עם הצלחה ברורה:
שיפור בתוצאות בצורה מובהקת ויציאה ברורה ממעגל הסומאטיים הגבוהים.
הציניות בפרסום היא נגחנית ומתריסה כלפי בעלי התפקידים בענף; ההסכמות הן מעל שש שנים,
ואנחנו אלו שהפעלנו את ההסכם בפועל ודרשנ ו מהמחלבות דוחות ביצוע והפעלת הוועדה בפועל.
יתרה מכך ,הגשנו גם הצעות נוספות כדי להסדיר ולמקסם את עבודת הקרן.
החשיבה של קרן סגורה המתגמלת את הטובים ומשפרת את החלשים היא רעיון פנימי של אנשים שהיו
במערכת בזמנו ,והיא קיבלה את גיבוי המערכת המקצועית של אפרים עזרא ,וחשיבותה היא
בהסתכלות הכלל עולמית ובעיקר בייצור חלב איכותי.
מחקר בנושא בשנים האחרונות הסביר שניתן לקלוט חלב גם במספרים גבוהים יותר של תאים
סומאטיים ,אבל הוא לא התקבל על ידי המערכות המקצועיות; ההחלטה הייתה לשמור על איכות
הביצוע של הקרן והדבר מוכח בסומאטיים ההולכים ופוחתים ביצרנים המטופלים.
ההתאחדות עורכת כל שנה דיון ובחינה בנושא זה ,ולקראת  2018נעסוק בכך שוב ונציב את עמדתנו
מול המחלבות ,בהתאם לפרמטרים מ קצועיים בלבד ולא על פי פולמוס של נגחנות אישית.

שבוע טוב
אביתר דותן
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