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יומן השבוע מס' 4
 .0תקנות שפכים תעשייתיים
ב 4.04.02-ייערך שימוע בנושא במועצת המים; עמדתנו היא החרגת הרפת מהתקנות לפחות בארבע
השנים הקרובות ,במקביל להמשך ביצוע מיפוי ובדיקות ,והחל מ 4102-פיילוטים עד מציאת פתרון
מקצועי ולאחר מכן בניית מקורות להשקעות נוספות .זאת ההצעה היחידה העומדת במבחן המציאות
הכוללת.
למען הסר ספק ,אי קבלת עמדתנו תוביל למאבק חריף בנושא ופנייה לבג"צ ,ולמאבק מסוג אחר עם
נידרש לכך; אין מקום לשום פשרה בנושא .נהגנו בהגינות ובאחריות ,כולל השקעות כספיות וארגוניות,
כולל שותפות בוועדה המקצועית הבין משרדית שפעלה ,ולצערנו בחלק האחרון של העבודה בחרה
מועצת המים ,שלא בתום לב ,ללכת למסקנות חד צדדיות בלי שום הסתכלות רחבה על ההשפעות
הכלכליות של העניין.
 .4יוקר המחייה
בשבועיים האחרונים הוגשו לממשלה מסקנות ועדת יוקר המחיה של צוות בראשות מנכ"לית משרד
האוצר וועדה נוספת שהוקמה לבדיקת שוק המזון של משרד הכלכלה .לשמחתנו לא קיימות בהמלצות
פעולות ישירות מול יצרני החלב; המסקנות מתייחסות בעיקר לנושא היבוא וספציפית בנושא החלב יש
צורך ,קודם כול ,למצות את ההסכם מול הענף הקיים ( 0,211טון בשנה עד  .)4102לא מפתיעות הדרישות
המקודמות של אגף התקציבים באוצר להסרת מכסים מיידית על בסיס דרישת ראש הממשלה והרעיון
ההזוי להודיע כבר בתקופה הקרובה על הורדת מחיר המטרה החל משנת  .4104לשמחתנו ,בסופו של דבר
לא קיימות בהמלצות פעולות ישירות מול יצרני החלב .הדבר התאפשר לאחר שילוב כוחות מקצועי,
ארגוני ופוליטי .
במקביל עלינו להמשיך ולהיערך ולבצע גם התאמות ענפיות דרך ועדת המעקב של ההסכם הקיים.
ברורות לכולנו חשיבות הדיונים והחשיבה המוקדמת לעתיד הענף ,והדבר צריך לבוא לידי ביטוי דרך
הוועדה שהוקמה על ידי מנכ"לית מועצת החלב מיכל קראוס ,ותחילת עבודתה המיידית היא צורך חשוב.
 .3מועצת החלב
נדרשנו השבוע לשאלות בנושא המועצה והתייעלותה .מועצת החלב קיצצה  42אחוז מתקציבה
ב 4102-והדבר בה לידי ביטוי בכל סעיף תקציבי וכתוצאה מכך יש גם שינויים בכוח האדם.
יו"ר מועצת החלב היוצאת תניב רופא ואורי צוק בר ,האחראי מטעם המשרד על המועצה ,מנהלים מאבק
חריף נגד התמיכה של המועצה בספר העדר המנוהל בהתאחדות .לפני שנה נדרשנו לקיצוץ של חצי
מיליון  ₪ופעלנו באחריות מתוקף ההסתכלות הכוללת שלנו .לקראת אישור התקציב הקרוב נפעל בכל
דרך כדי לעצור את השחיקה ואף לדרוש את הגדלתו בתמיכה זו .למען הבהירות  -קיצוץ בסעיף זה יביא
גם לקיצוצים במסגרת ההתאחדות ,ובעיקר לא תהיה אפשרות להשקעות הנדרשות במערכת ספר העדר
בשנים הקרובות ותהיה פגיעה בכלי העבודה הבסיסי של הענף.
מוזר מאוד ומעורר שאלות לא פשוטות ששני פקידים בכירים המלווים את הענף לא מעט שנים ומבינים
את חשיבות המערכת מובילים גישה מסוג זו.
 .2הקצאת עובד זר לרפת רובוטיות
לאחר מאבק ארוך על היגיון ושכל ישר בעניין הקצאות העובדים לרפת רובוטית ,התבשרנו בשבועות
האחרונים ע"י ועדה מקצועית של משרד החקלאות ,שאותה מינה צביקה כהן ,האחראי על התחום בימים
אלו (עד מינוי סמנכ"ל תכנון חדש) ,על הגדלה משמעותית בהקצאה של עובדים זרים לרפת רובוטית
שתאפשר ל 21-רפתנים לנשום אוויר.
מכאן תודה גדולה לד"ר גבי עדין שבנה חוות דעת חדשה ומציאותית על צרכי העבודה ברפת ,וממצאים
אלו הביאו את קבלת החלטה הרציונאלית.
 .2תכנית עבודה ותקציב ההתאחדות ל4102-
עבודת התקציב לקראת סיומה  -ב 02.04.02-תובא לאישור ההנהלה וב 43.04.02-לאישור המועצה .עיקרי
תכנית העבודה לשנה הקרובה יהיו התייעלות ארגונית ,כולל כוח אדם והטמעה כספית של ההסכמים
הקיבוציים של מבקרי החלב בפרט והעובדים בכלל ,והרחבה ,שיפור ותמחור השירותים בצורה ברורה.

 .0בתי ספר חקלאיים
מחר (יום שלישי  )42.04יתקיים טקס פתיחה של פרויקט דור המשך שאותו יזמה ההתאחדות בשותפות
עם מנהל החינוך ההתיישבותי ומשרדי הקליטה והחקלאות .בשנה הראשונה יופעל הפרויקט בשלושה
בתי ספר :שפייה ,בן שמן ומקווה ישראל.
מיטל פרנק מההתאחדות מרכזת את הפרויקט מול כל הגורמים .בליווי המקצועי שותפים שיאון
והחקלאית ומדריכי ההתאחדות .בסיום שלוש שנים יקבל כל תלמיד שיעמוד בתכנית המקצועית תעודת
רפתן של התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים.
 .2תמונות ומצגות לאתר האינטרנט
אנו מבקשים להעביר אלינו תמונות ומצגות בכל נושא הקשור לענף.
ניתן להעביר לדוד שליט למייל  david@icba.co.ilאו לענבל למייל  ,inbal@icba.co.ilועל פי שיקול דעת,
עניין ואיכות ,נציג את החומרים באתר האינטרנט.
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