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דוח מנכ"ל
א.

עליות ומורדות
פערי עמדות גדולים מאוד בשלב זה של המשא ומתן בין משרד האוצר לבין העמדה המשותפת של
משרד החקלאות ושלנו בשולחן הדיונים.
למשא ומתן יש שלושה תרחישים של לוחות זמנים:
א .הסכמה עד אמצע חודש דצמבר והעברת הסיכומים בממשלה בינואר .2018
ב .העמדת רזרבה תקציבית מתקציב  2019ודיונים לאורך שנת  2018עד הסכמה.
ג .דחיית הדיונים לדיוני תקציב  2020שבהם ידונו במהלך .2019
כמילות השיר "הכול פתוח" ...נשמור על האינטרסים שלנו ולא נעשה שום דבר במהירות ועם סיכוי
לפגיעה ענפית.
אנו פועלים ביוזמה כדי להשיג הסכם טוב לאורך השרשרת כולה ,מהיצרנים ועד הצרכן ,ועיקרון זה הוא
בסיס התפיסה שלנו .ללא טיפול רוחבי לא יהיה הסכם בשלב הנוכחי.

ב.

רגולציה
נושאים רבים על הפרק ,מעובדים זרים דרך היתרי בני ין ערים וכיבוי אש ועד תקנות שותפויות .לבקשת
משרדי הממש לה הוחלט להמתין לתוצאה של המשא המתן הענפי כדי להסדיר עניינים אלו .במקרה של
אי הגעה להסכם בחודש דצמבר ,ניכנס בינואר להסדרות אלו בצורה מאסיבית מול הגורמים השונים.
תקנות הניוד עברו השבוע בוועדת הכלכלה של הכנסת.
על פי הערכה ,תקנות הפיתוח (חלוקת מכסות) יעברו עד סוף החודש.

ג.

כנס מדעי הבקר ה29-
אירוע השיא של הענף הסתיים השבוע בהרצאתו המרתקת של יואב קוטנר על להקת ה"ביטלס" בפני
אולם הרצאות "מפוצץ"; הרצאת העשרה תמיד הייתה מאותגרת במספר הנשארים עד "שריקת הסיום"
של הכנס .נשבר שוב שיא של משתתפים ,וצמיחה משמעותית בהיבט זה מצריכה מחשבה עמוקה על
מיקום הכנס הבא :חוסר בחניה ,שירות בינוני במלון וחוסר במקום למציגים נוספים (היבט נוסף עם
צמיחה משמעותית) מחייבים חיפוש למיקום מתאים לחגיגות ה 30-של הכנס.
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חשובה מאוד השתתפותכם במשוב/סקר שביעות הרצון הנערך בימים אלו ,וממנו נוכל להסיק מסקנות
נכונות.
טקס מרגש  -במסגרת כנס מדעי הבקר
במהלך הכנס ,העניקה התאחדות מגדלי בקר ,לראשונה בהיסטוריה ,מלגות לימודים בגובה ₪ 5,000
לבני דור ההמשך הלומדים לתואר במדעי בעלי חיים.
המלגות השנה הן על שם חברינו גילה מרציאנו רוזנבלוט ,יוסי בגון ,אבי שוורץ ,יואב צור ואלון קמה
ז"ל וחולקו על ידי בני המשפחות בטקס מרגש מאוד.
צופי צור ,אשתו של יואב צור ,ממושב באר טוביה ,נשאה דברים מרגשים בשם המשפחות.
ניתן לצפות בטקס ובדבריה באתר.

שבוע טוב
אביתר דותן
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