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עדכון מדיניות תשלומי חלב עודף 2104
דירקטוריון מועצת החלב אישר את שינוי מדיניות התשלום של חלב עודף לשנת  2104והוא להקטין
בעשר אגורות את תשלומי החזר המקדמות ששולמו אך ורק לחורגים עד שבעה אחוז.
המשמעות היא השתתפות קרנות המועצה במיליון  ₪בלבד.
בהמשך להחלטת מועצת ההתאחדות נמשיך לדרוש את הגדלת השתתפות הקרנות ,וכבר בימים
הקרובים נדרוש כינוס של ועדת התכנון של מועצת החלב לדיון נוסף בעניין.
הקושי בקבלת דרישתנו נובע מעמדת המחלבות  -כולן בלי יוצא מן הכלל תומכות בעמדת מועצת
החלב ומשרד החקלאות.
עמדתנו תמשיך להיות עקבית ואחראית ולא ניתן למצב הנוכחי להמשיך ,כולל בשיקולי התכנון
לשנה הבאה .לא נאפשר מצב שבו "חוסר בחלב הבעיה היא ענפית וכשיש עודפי חלב הבעיה היא
שלנו בלבד" ,בלי שום לקיחת אחריות של המחלבות ומועצת החלב בנושא.
מידתיות היא הפתרון ,דירקטוריון מועצת החלב בוחר בשלב זה לברוח מאחריות.
נעדכן בהמשך.

.2

מועצת ההתאחדות
מועצת ההתאחדות החלה בסדרה של דיונים אסטרטגיים בהיבט של עתיד הענף והבטחת יציבותו
הכלכלית והמקצועית.
לדיון הפתיחה בנושא הוזמנו ,נוסף לחברי מועצת ההתאחדות ,נציגים שונים מהמגזר המשפחתי
והשיתופי.
אלון מסר ,רכז חקלאות ומים באגף התקציבים במשרד האוצר ,השתתף בדיון והציג את חזון האגף
באופן כללי :שינוי משק החלב בישראל בדומה לרוב ארצות העולם; מעבר לכך אמר בבהירות ובצורה
כנה ,שאין תכנית ברורה בנושא ויותר מכך  -יתקבלו בברכה כל רעיון ,גישה ,תכנית או חשיבה בנושא
מצד הענף עצמו ,לא יהיו מחטפים ולא יהיה שינוי בשיטת ה"זבנג וגמרנו" ,ולהערכתו בשנתיים
הקרובות ייערכו דיונים בנושא במסגרת הממשלה וממשקיה.
המוזמנים וחברי המועצה הציגו את עמדת יצרני הענף "מכל החזיתות" ובעיקר עמידה איתנה על
הצורך בשמירת התכנון ומחיר המטרה.
המועצה העניקה מנדט לעיבוי הצוות האסטרטגי המקצועי הקיים בהתאחדות בשנה האחרונה וכן
להוסיף לתוכו חברים נוספים :זיו מטלון (רכז התארגנות הרפת המושבית) ,פלג אוריון (רכז משק
חקלאות בתנועת המושבים) ,שמאי מדיני וזיו בן ארי מהמשק השיתופי; הצוות יעבוד מול שלוחות
הענף השונות ויצרף אנשי מקצוע נוספים כדי לבחון את הנושא כולו ,וישמש בעת הצורך כצוות
תגובות מול הממשלה והתקשורת.
בישיבת המועצה הבאה יימשך הדיון בהשתתפות ראשי המחלבות ,ויימסר דוח על פעולות הצוות
האסטרטגי; כמו כן יעסוק הצוות בהכנת כנס ענפי רחב בנושא בספטמבר הקרוב.

.3

עדכון בנושא שפכים ופינוי זבל
מועצת המים תידון ב 4.6-בהמשך החרגת הענף מתקנות השפכים תעשייתיים או להעלות את
ההיטלים בדומה לתקנות.
עמדתנו ברורה ,ויותר מכך :פעלנו בדיוק על פי ההחלטות המקצועיות של הוועדה הבין משרדית,
הושקעו כספים בבדיקות המקצועיות ,נערכנו באופן מלא להקמה של מספר פיילוטים ,וכל העיכוב
נובע אך ורק בגלל בעיות של משרדי הממשלה בהוצאת קול קורא מתאים ובעיקר בגלל העברות
כספים המעוכבות כמעט חצי שנה בגלל הבחירות.
במקרה של אי הסכמה של מועצת המים נפעל במישור המשפטי וכמובן בפעולות ענפיות מעשיות
שאותן נעביר במקרה הצורך לרפתות.
לפני כשבועיים הוציאה מנהלת מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה מכתב לכל הרפתות בנושא
פינוי הזבל; כל קשר בינו לבין המציאות בתקנות עצמן לא היה ולא נברא ויותר מכך  -המכתב היה
כתוב בצורה פוגענית.
מספר ימים לאחר מכן (ולאחר לחץ כבד של ההתאחדות) הוציא מנהל מחוז הצפון של משרד
החקלאות ,נתי גלבוע ,מכתב תשובה ברור לכל הרפתנים ולמשרד להגנת הסביבה המבהיר בצורה
הברורה ביותר את הדברים ועל כך שאין שום שינוי בהתנהלות פינוי הזבל מהרפתות [המכתב באתר
ההתאחדות].

.4

שונות

ההתאחדות תמכה השנה ,בשיתוף מועצת החלב באירועי "חג החלב"  -חגיגת שבועות בטעם של
פעם .האירוע מהווה גשר מחבר בין אזרחי ישראל להתיישבות הרפתנים וענף החלב בארץ .האירוע
התפרס על פני  3ימים והציע חוויה מסורתית ומיוחדת לחג השבועות דרך עיניהם של החקלאים-
הרפתן ,היינן ,הירקן ,הדבוראי וענפים נוספים שונים.
כחלק מאירועי "חג החלב" התקיימה תחרות ענפית "תחרות הפרה היפה" לזכרו של איתמר צור ז״ל
שנפל במלחמת לבנון השנייה.
האירוע עצמו היה יפה ומאורגן ומכאן תודתנו לצופי וליואב ותקוותנו להמשך שיתוף פעולה.
לא פעם נשמעים קולות בעניין "היומן השבועי" על תדירותו ובכלל על תפקידו ככלי אינפורמציה של
הענף.
לאחר מחשבה ושורה של התייעצות ובעיקר התלבטויות ,היומן יעבור למתכונת חדשה והוא יופץ
אחת לחודש [בסופו] באופן קבוע.
בעיניי תפקיד הדיווח הוא לעדכן באופן מעשי ופרקטי על הנושאים ולא ברמה של פרשניות והלכי
רוח .במקרה של דיווחים חשובים ושאינם סובלים דיחוי יפורסמו הדברים במהלך החודש .בדיווח
החודשי יתווספו דיווחים קבועים של מנהלי המחלקות בהתאחדות ושל צוותי ההתאחדות השונים
בנושאים שונים.

שבוע טוב
אביתר דותן
מזכ"ל

