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 26פברואר2017 ,

דוח מנכ"ל
א.

התפרצות נגיף פה וטלפיים בניר יצחק  -שמיל בלברמן
היום אנחנו נכנסים לשבוע הרביעי להתפרצות הנגיף.
לא נצפו מקרי תחלואה או הידבקויות חדשים.
הפרות הבוגרות מראות סימני התאוששות באחוזי האכילה ועליה בתנובת החלב.
אצל העגלות ישנה התאוששות איטית יותר ,אך גם הן בדרך הנכונה.
אני מבקש להודות לשירותים הווטרינרים ,לרופאי החקלאית ולכל מי שתמך ותומך.
הסגר על מחסום כרם שלום והרצועה בכלל עדיין נמשך ונקוה שדי זמן .בטיחות ביולוגית מעל הכל!!!

ב.

השירותים הווטרינריים
בשנה האחרונה נעשית בדיקת היתכנות לביצוע רפורמה בנושא תשלומי החקלאים בכלל (צורה וגובה
התשלום וכו'); ההתאחדות הציגה את עמדותיה בכלל הנושאים בפורומים שונים ,ובשבועות הקרובים
יתקבלו תוצאות השיח.
על פניו ,לא מעט מגדלים בענף שלנו מצדדים בנושא של העברת היתרי ההעברה למחשוב ,נוסף לעוד
הסדרות הנעשותִ ,מ ָקשות עד לא חוקיות ,ובעיקר מטלות נוספות על ניהול הרפת ואפילו חשיבה
המייקרת את התשלומים .עמדתי תמיד היא לשכלל את רמת הדוחות ואת יכולת הדיווח ,ומהלך זה
יביא לעדכון מופחת של מחירים ובעיקר להתייעלות נוחה בניהולה של הרפת; בחודשים הקרובים נקבל
תשובות.

ג.

תקנות פיתוח 2017
התקנות יגיעו לוועדת הכלכלה בשבועיים קרובים לאישור.
דרישותינו בשלב זה ,נותרו בעינן; חלוקת המכסות בצורה מידתית בין בעלי מכסה קטנה ובין בעלי
מכסה גדולה וקביעת מועד סופי לאישור תקנות השותפויות.

ד.

כנס ענף החלב  -תנועת המושבים
הצלחת כנס נמדדת ביכולת של המשתתף להביע את עמדותיו בנושאים השונים ובמבחן זה הכנס "עשה
את העבודה".
בשיחות רבות עם המגדלים הובעה שביעות רצון גדולה ממהלכי ההתאחדות ומעבודתה ועל כך הודיתי
מקרב לב; כמו כן הובעה ביקורת במספר נושאים ,בעיקר ברצון לקדם עניינים בסדר העדיפות ,לדוגמה
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בהיבטי כוח העבודה של הענף.
בעצה אחת עם מוסדות ההתאחדות נקדם בהחלט בחודש הקרוב את הטיפול במעשים.
אחידות הדוברים מעל "הבמה" וגם במסדרונות לא לפגוע בשום פנים ואופן במרקם של השותפות בין
המגזרים בהתאחדות מגדלי הבקר ולא לתת לשום ממשקים חיצונים לפגוע בכך ,בהחלט מחזקים את
מידיינות התאחדות.
לבקשת משתתפים רבים אנו דוחים את הכנס הענפי שתוכנן להיום ,יום שני  27.2.17ונחבר אותו לכנס
ענפי בנושא כוח אדם בענף ובו נציג ,בנוסף ,את הפרשנות לסקר רווחיות הענף  2015עם סיכומי 2016
ותחזית ל 2017-ול.2018-

שבוע טוב
אביתר דותן
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