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דוח חודשי  -מזכ"ל
תקנות השפכים
בחודש שעבר הוגשה והוצגה עמדתנו הענפית במסגרת השימוע במועצת המים .בשלב זה מתנהל
משא ומתן על הסדרה ארוכת שנים ,ובמקביל השלמנו את ההליכים המשפטיים ואת ההכנות
למאבק במקרה שתתקבל החלטה לא סבירה.
בשלב זה מסתמנת החרגה נוספת עד סוף השנה.
שלב ההגשות לפיילוטים בנושא השפכים נכנס להילוך גבוה ,ועד אוקטובר ניתן להגיש מועמדות.
ועדת המעקב
סדר היום של הוועדה:
א .הכנסת העלויות המסתמנות במסגרת תקנות השפכים למחיר המטרה.
ב .בקשה לפיצוי במחיר המטרה הבא בנושא השקעות הענף בגין השנים  2013ו ,2014-כולל
עלויות היתרי הביוב וכיבוי האש שלא נלקחו בחשבון עד היום.
ג .הגשת דוח השחיקה ברווחיות הענף מתחילת הסכם לוקר.
ד .הצעה לבניית מקור כספי לטובת רפתנים המעוניינים להגיע ל 700-אלף ליטר ומתן עדיפות
בהליך ניוד עד חמישים אחוז מהמכסות הנמכרות לרפתנים אלו.
ה .פגיעה בנוהל ההשקעות של מענקי היבוא  -נגרם איחור רב בתחילת התהליך מסיבות
שונות שלא קשורות בענף אלא אך ורק בממשלה ודרישה להכרה בהשקעות בדיעבד.
ו .קבלת החזר כספי בגין קנסות חלב חריג .2014
נושאים אלו יבואו להכרעה בוועדה והמטרה היא לבנות הסכמות רחבות ולהעבירן בגופים
השונים .מבחינתנו קיימים כמה קווים אדומים בסעיפים הללו ,וחוסר הסכמה יגרור אחריו מאבק
בכלים שונים.

הסתה נגד ההתאחדות
מזה זמן מתנהל בפייסבוק עמוד הנקרא "מצילים את ענף החלב" .העמוד מלא בביטויים קשים
כנגד ההתאחדות וכנגדי כמו "ממשלת היודנרט"" ,כלבים" ועוד ביטויים פוגעניים .כך גם בעיתון
"הרפת והחלב" ששבר את כל השיאים של תוכן שקרי ומסית ,והשיא הוא בניסיון להציג
עיתונאות ופרשנות "מקצועית" .איפה הגילוי הנאות של הכותב? ואיפה הבקשה לתגובה? איזו
זכות יש לאנשים לתקוף את ההתאחדות ואותי אישית בצורה זו?
ל"מפעיל" דף בפייסבוק יש אחריות על שמירת הקווים האדומים ואחריות אישית על האנשים
הכותבים שם ,כך גם ל"עורך העיתון" – הוא אחראי על שמירת כללי התנהגות מקצועיים ואתיקה
עיתונאית גם אם קיימת אצלו אג'נדה ברורה נגדי ונגד ההתאחדות.

כדי להסיר כל ספק ,אנחנו פועלים מול הפרות אלו בזירה המשפטית ונדווח על הדברים
המתבצעים בתקופה הקרובה.
"עניינים" אלו הצטרפו למספר פעולות של חברי התאחדות שפגעו בהתאחדות בשנה האחרונה
ובתזמון הנכון יטופלו .מיותר לציין כי רוב האנשים בענף סולדים ומתנערים לחלוטין
מההתנהלות הזו ,וההתאחדות בניהולי תמשיך לפעול בצורה עניינית למען עתיד הענף והרפתנים
כפי שעשינו עד כה.
חוק ההסדרים
בחודשיים האחרונים קיימת ציפייה לחוק ההסדרים החדש; הוצאת נושא חלב הבקר מחוק
ההסדרים אחרי הרבה שנים יתאפשר בגלל הבנתם של קברניטי האוצר את מורכבות הענף.
צוות אסטרטגי מעובה של ההתאחדות אמור ,עד חודש אוקטובר ,להכין כנס ענפי נרחב בנושא
"עתיד הענף"; לצורך כך נעשות עבודת בדיקה ומחקר במספר נושאים קריטיים ליציבות הענף ועל
בסיסם ייערך השיח הענפי.

צמיחה ,התחדשות ואופק
בכנסים האחרונים שנערכו בענף דיברתי לא מעט על עתיד הענף ועל האופק שאנו צריכים
לקבוע ,אחרת אחרים יקבעו לנו.
יש נושאים רבים שעלינו לדון ולעסוק בהם ,וכל אחד חשוב בפני עצמו.
"התכלית הראויה" המוצגת בעבודתו של יעקב גדיש מלפני שנים רבות היא בסיס הענף ועלינו
לשמר את מסקנותיו מול קובעי המדיניות.
נוסף על כך ,קיים הצורך לשמור על משטר התכנון כזרוע מקצועית וכלכלית ולהתאימה למציאות
של השנים הקרובות.
חובתנו ליצור ממשקי הכנסה חדשים לענף כגון יצוא ומסחור בידע ופתרונות קצה כלכליים
בנושא איכות סביבה.
חייבים לתת דגש מיוחד בנושא "צמיחה והתחדשות" של הרפתות  -הנושא של איחוד ושותפויות
של רפתות בחלק מהאזורים הוא צורך ותנאי להמשך .באזורים אחרים ניתן יהיה לשמר את הרפת
המשפחתית עם פוטנציאל הצמיחה שלה בימים של הגדלת מכסות אבל בעיקר מאפשרויות
הקרקע ונתוני הבסיס של המקנה.
התשומה הענפית הגדולה ביותר הינה ההזנה והיא חייבת התייחסות הרבה יותר רצינית בתחום
המו"פ והמחקר היישומי וחובה לבנות מקורות חדשים לעניין זה.
דרושה הסתכלות מחודשת על קואופרציה או באופן עצמאי או בשותפות עם מחלבה קיימת,
ההתאחדות וממשקי הענף ה"חקלאית" ו"שיאון" מתאימות את עצמן לחשיבה ולמציאות הקיימת
בימים אלו ,ועל חברי התאחדות והענף כולו לדון בעניינים המוצגים ,ולקבל החלטות בשיח של
מה כן ולא מה לא!
שלכם
אביתר דותן
מזכ"ל

