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 27באוגוסט2018 ,

דוח מנכ"ל
תכנון 2019
בשני היומנים האחרונים הציגו גיורא פוין ואפרים עזרא במלל ובמצגת את תכנון  2018ואת
ההשלכות על תכנון השנה הבאה.
כל אחד במשקו חייב לבצע הערכת מצב עמוקה לגבי היערכותו לשנה הבאה; אנחנו בהתאחדות
נשמח לשוחח ולהיפגש עם כל אחד המעוניין בעזרה בחשיבה זו.
להערכתנו ,במהלך חודש ספטמבר נבין מהם הביקושים של הצרכנים ,ובתחילת אוקטובר ייסגרו
נושאי המכסה והרצועות של .2019

בג"צ תנובה ,היום שאחרי  -עדכון שביעי
"הערכתי בלבד ,לא מבוססת על עובדות ,אלא על התנהלות כזאת או אחרת":
שר האוצר יפעל בכל כוחו לפתיחת המכסים ליבוא בענף החלב.
הסכם לוקר מגדר את מכסות היבוא ,הניסיון "יעבור" דרך הפחתת המכסים ויתקיימו שימועים כאלו
או אחרים.
בשלב זה אני נמנע מלהציג את תמונת הסיכויים המשפטיים בהיבט זה ,ורק אחרי חשיפת המכסים
המועברים לשימוע נתייחס לכל אחד לגופו.
בג"צ תנובה אמור להיערך עד  ,20.9שר האוצר ינסה להימנע מכך בצורת הסדרה עם המחלבות,
וההערכה שלנו היא שיש סבירות לכך.
מה נכון לענף? בטווח הבינוני והרחוק לכולם ברור :אי פגיעה בהסכמים קיימים ובתקנות ,וכל שינוי
יביא יציבות כוללת רק בהסכמה ענפית; כל פעולה אחרת תגרור את כולנו לעימותים נרחבים בענף
ולחוסר יציבות ,פתרון מידי יעזור פוליטית ,אבל לא כלכלית ולא לניהול הענף.
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תקנות השפכים התעשייתיים
אנו נמצאים כרגע במיפוי הענף בהקשר זה.
מצבנו רע מול סיום החרגת הרפת בסוף שנה זו.
לתזכורת :החל מ 1.1.2019-יוטלו קנסות מלאים על חריגות בהזרמת שפכים.
יש אזורים המתייחסים לנושא זה במלוא העוצמה ,כולל השגות מקצועיות וכו' העוזרות להציג את
העמדה שלנו כלפי מועצת המים.
מצד שני ,אזורים שלמים עסוקים בעיקר באמירת "לא" להסדרת הענף ,אבל שוכחים שמחר בבוקר
קנסות השפכים יפגעו ברווחיות הרבה לפני הפחתות במחיר ...ב.2022-
בנובמבר יתבצע הליך מקצועי ומורכב להאריך את תקופת ההחרגה של הרפת  -הסיכויים בינוניים,
לא יותר מכך.
גם אם נקבל החרגה נוספת ,יש לנו חובה להשלים את עניין הפתרונות ולטפל בסוגיה זו.
אנא פנו להתאחדות לארגון כנס או מפגש בנושא או להצטרף לכנסים אזוריים בנושא.

שבוע טוב לכולם
אביתר דותן

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3079548
פקס04 - 6273501 .
טלפון04- 6279700 :
FAX: 972-4-6273501
E-mail: inbal@icba.co.il

3079548 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

