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פינוי זבל לשדות
על פי החלטת הוועדה המשותפת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות ,לא יהיה שום שינוי
בתקנות של פינוי זבל לשדות ,ובמחוזות שבהם יש דרישות חדשות של משרד זה או אחר  -אנא פנו
אליי מידית.
הדבר נכון גם בנושא תקנות כיבוי אש; הבהרה זו באה בעקבות מספר בקשות לטיפול בנושאים.
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מרכז השקעות
בימים אלו מרכז ההשקעות של משרד החקלאות משלים את בדיקת הבקשות למענקים במסגרת
הסכם היבוא לשנת  .2015התקבלה תשובה שלילית לבקשתנו להכרה בהשקעות החל מיוני ,2014
תקופת החתימה על הסכם המדובר; התמודדנו מולם משפטית והתהליך בעיצומו .בסוף אוקטובר
ייערך דיון חוזר בנושא.
לבקשתנו הוארכה תקופת הבקשה לפיילוטים בנושא פינוי שפכים ,ועל המעוניינים לסיים את תהליך
הבקשה בהקדם.
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המשק המשפחתי
במהלך השבוע הקרוב ימשיך תהליך הבדיקה המקצועי-אינטנסיבי-ספציפי במושב פרזון ,ואליו
מצטרפים מועצת החלב ,צוות ההתאחדות והתארגנות הרפת המושבית בעמק יזרעאל .במקביל לכך
ההכנות לוועדת המעקב נמשכות .במהלך שבוע החג נערכו מספר פגישות במשרד האוצר ובמשרד
החקלאות להסברת עמדתנו ,ובעיקר על מנת להצביע על הצעות קונקרטיות .אעדכן בהמשך.
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חוסר במוצרי חלב
הכנסת מוצרי החלב לשיח הציבורי בימים האחרונים אין לה סימוכין ועובדות בשטח .הכתבה
המדוברת במסגרת ערוץ  2צולמה בסניף סופר מסוים בבני ברק (המיועד למגזר הדתי) וגם בתוכה
נשמעו קולות של הצגה ואירוע מבוים .תנובה דחתה בתוקף שיח זה והצביעה על תקופת החגים
הצפופה ואספקה איטית ,אבל בפירוש לא חוסר במוצרים כאירוע רבתי .מצד שני החוסרים במוצרי
הבסיס נתנו לשיח על החקלאות בכלל ועל עתידה לתפוס מקום מרכזי בתקשורת .ניתן לומר
שהציבור לא קונה את אחריות החקלאי למצב זה ,ומטיל את האשמה על הממשלה למרות שפקיד
בכיר ניסה להטיל את האחריות על היצרנים .הדברים האלו קשורים באופן מלא למשא ומתן האמור
להתחיל מיד אחרי החג בין משרד האוצר להתאחדות חקלאי ישראל; בהזדמנות זו ברצוני להבהיר
את עמדת ההתאחדות והיא תמיכה מוחלטת במהלכים שאותם מובילה התאחדות חקלאי ישראל
והבעת סלידה עמוקה מחבורות מסוימות בחקלאות המנסות לבנות ראש נוסף להובלת החקלאות
לא בסמכות ולא ברשות ולא מתוקף בחירה ציבורית כלשהיא .הבעיה היא בנזק הנוצר מפעולות אלו
בקו האחיד והמאוחד שאותו ראשי החקלאות וההתיישבות מנסים ליצור מול משרדי הממשלה .אני
קורא לחברי ההתאחדות לא להיות שותפים למהלכים מסוג זה.
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כנס מגדלי הבקר  -נובמבר 2015
הכנס יתקיים בתאריכים  26-24בנובמבר ,במלון רמדה ירושלים.
ניתן למצוא באתר את תכנית הכנס ,את דרכי ההגעה ,את המחירים ועוד.
ויש גם אפשרות להירשם.
מובטחת תכנית מעניינת ,חדשנית וערבי הווי מהנים.
מחכים לכם בכנס
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אסיפה כללית 17.11.2015
ועדת הבחירות תתכנס בשבוע השני של חודש אוקטובר כדי לדון בערעורים לגבי מכתבי זכאויות
ההצבעה באסיפה המתקרבת; חברים המעוניינים לערער חייבים להגיש את בקשתם על פי הכתוב
בתקנון.
תזכורת  -התקנון מוצג באתר האינטרנט של ההתאחדות.

חג שמח
אביתר דותן
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