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הפגנה
 3,000איש השתתפו בהפגנה .ענף החלב כרגיל בלט במספר המשתתפים ותודות לכולם על המאמץ.
ההתאחדות שלנו גם תמכה במשאבים.
מיד בסיום ההפגנה הזמין ראש הממשלה את ראשי התאחדות חקלאי ישראל לפגישה .תוצאתה לא
ברורה.
במאבק בנושא הבשר שבו פעלנו בהשקעת משאבים אנושיים לא מבוטלים וגם משאבים כספיים,
מסתמנת הסדרה בין התאחדות חקלאי ישראל לאוצר .בשלב זה קיבלנו רק דיווחים ,לא נייר רשמי,
ומצב רפת החלב לא ברור בהסדרה זו.
מוסדות ההתאחדות יידרשו בתקופה הקרובה לדון בחלקנו ובתמיכתנו בכל המאבקים האלו.
חשיבותה של החקלאות היא בדמנו אבל כל ענפי החקלאות הם חלק מזה ,ולא ברורה מידת השקעת
המשאבים של האחרים.

.2

כנס בנושא שפכים
כ 400-איש השתתפו בכנס השבוע .שני אולמות פעלו בו זמנית בהצגת הפיילוטים השונים.
צביקה כהן סמנכ"ל משרד החקלאות ומנהל מרכז ההשקעות הציג את מתווה המענקים החל מ. 1.1.17-
נוסף לפיילוטים "צצו" בחודשים האחרונים פרויקטים נוספים בנושא .נא להמתין לתוצאות שייעשו על
ידי הצוות המלווה את הפרויקט ,ולא למהר בקבלת החלטות לפני אישור רשמי של משרד החקלאות
של פרויקטים אלו ,כי לא יינתנו מענקים ללא אישור.
צוות שה"מ בראשות הלל מלכה ופרץ שורק מההתאחדות ליוו את התהליך בשנים האחרונות וכמובן
גם ארגנו את האירוע במקצועיות .מכאן תודתנו על עבודתם במשך השנים בנושא חשוב זה.

.3

עניינים חשובים נוספים
א .מחיר המטרה לרבעון הראשון של  - 2017הנחת העבודה היא עלייה של שבע אגורות ברבעון
הראשון .בתוך התמחיר של המחיר החדש באה לידי ביטוי עלייה בשתי אגורות בגלל הירידה
במחירי בשר.
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ב .תהליך הגישור מול הרופאים הווטרינרים החל ,ותקוותנו להגעה להסכם בימים הקרובים.
ג .ההתאחדות נמצאת בתהליך איתור של מדריך למחלקת ההדרכה .ניתן לפנות לענבל
או לשלוח מייל ל – . inbal@icba.co.il

ד .ההתאחדות נמצאת בתהליך איתור של איש מערכות מידע ,יתרון לגורם מהענף .ניתן לפנות לענבל
או לשלוח מייל ל – . inbal@icba.co.il

ה .מחר (יום שני  )26.12ישתתפו כל עובדי ההתאחדות בסיור מקצועי ולכן המעבדה תהיה
סגורה במשך היום.
ו .אנו מקבלים פניות לא מעטות בנושא "ענת קשב" ובהיבטים שונים; גיורא פוין סמנכ"ל
ההתאחדות התחיל בטיפול מולם בנושאים המדוברים.
ז .בשבוע הקרוב ,לאחר אישור מועצת ההתאחדות ,יפורסמו באתר האינטרנט סיכום תכנית העבודה
והתקציב מול ביצוע של  2016ותכנית העבודה והתקציב לשנת  2017של ההתאחדות.
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