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דוח מנכ"ל
.1

חלוקת מכסות חדשות
במהלך השבוע האחרון חולקו ארבע מכסות חדשות במגזר השיתופי :חניתה ,שדה נחום,
כרמי קטיף ,שדה בוקר.
בימים הקרובים תתבצע הגרלה בין מאות מבקשי מכסה חדשה במגזר המשפחתי.
ראוי לציין כי במהלך  2017הרפתות במושב עידן ובמבוא חמה אמורות להתחיל לפעול,
ומכסתם נלקחה בחשבון בתכנון הייצור השנתי הענפי ,והיא חלק מ 44-מיליון הליטר ,תוספת
המכסה המיועדת.
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הסכם משרד האוצר  -אמב"ל
לאחר הגעה להסכמות בין אמב"ל לאגף התקציבים ,ההסכם נמצא על סף חתימה.
ההתאחדות פועלת במישור המשפטי ובשיתוף פעולה עם אמפ"י; את המהלך מוביל טוטי בלוך
יו"ר מועצת ההתאחדות .נלקחות בחשבון פעולות נוספות.
טענתנו העיקרית היא לגבי העלייה הצפויה במחיר המטרה כתוצאה מההסכם .בשלב זה לא
זכינו לתשובות בעניין ממשרד האוצר.

.3

החקלאית
קיים דיאלוג בין הנהלת החקלאית ּוועד הרופאים ,והנקודות מתחילות להתבהר לשני הצדדים.
בשלב זה אין שום עניין לאף אחד להחמיר את האיום עד כדי שביתה ,לכן אנא מכל
ההתארגנויות והרפתנים כולם לא להתבטא ולא לבצע פעולות מיותרות ולא לעניין בתזמון
הנוכחי .המטרה להגיע להבנות ולהסדרה נכונה לשנים הבאות ,המתאימות למציאות הכלכלית
והמקצועית של הענף.
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כנס מדעי הבקר 2017
תכנית הכנס פורסמה במלואה ומופיעה באתר ההתאחדות ובאתר מועצת החלב .ההרשמה
בעיצומה ומבטיחה השתתפות גבוהה ובדרך "לשיא כל הזמנים"; לכן ,אנא מהרו להבטיח את
מקומכם.

.5

מכיילי מדי חלב  -עזרה תפעולית
לאחר פרישתו של רמי הרשמן ,במהלך השנה האחרונה ,והצטרפותם של מהרי רובל
וזוהר מהרי ,חלים שינויים במתכונת התפעולית; אנו מבקשים ,בעיקר מבעלי הרפתות
הגדולות ,תמיכה ועזרה בכוח אדם במקרה הצורך בימי "הכיול".
לשאלות ניתן לפנות לשירלי לגזיאל ,מנהלת מחלקת מבקרי החלב.
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