התאחדות מגדלי בקר בישראל
ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 3ביוני2018 ,

דוח מנכ"ל
מצב העניינים
בימים האחרונים ,ובאופן ממוקד בעיתון "ישראל היום" ,עולות כתבות בנושא הענף .הכתב ב"ישראל
היום" מייצג את עמדת "פורום קהלת" ,ולכן ה"אג'נדה" ברורה ,ולמעט "שימת לב"  -אל לנו להסיק
מסקנות אופרטיביות מהכותרות.
כמו כן ,נעשית עבודת הסברה משמעותית "פנים אל פנים" עם הכתבים המסקרים את הענף שלנו,
והם לא הצטרפו לשיח שאותו מנסה ליצור "ישראל היום" בשלב הנוכחי ,ויש חשיבות גדולה
להצלחה נקודתית זו.
בימים האחרונים ,בשיתוף פעולה בין מועצת החלב להתאחדות ,הורדנו מסדר היום הצעת חוק של
חברת הכנסת שרן השכל; להערכתנו יהיו ניסיונות נוספים בהקשר זה " -נעמוד על המשמר"
ונתייחס ספציפית לכל ניסיון כזה.
אין תזוזה בעמדתו של שר האוצר לגבי אי הסכמתו לחתום על עדכון המחירים המפוקחים; מיד עם
סיום ה"שבעה" על אמו נעודכן במצב הדברים.
עדכון מחיר המטרה ייכנס בימים הקרובים למבחן המקצועי של הוועדה לפיקוח על המחירים.
הסכמה מקצועית על עדכונו תקשה מאוד על בעלי התפקידים במשרדי החקלאות והאוצר לא
לחתום על עליית המחיר ,ובעיקר תחזק את עמדתנו המשפטית בנושא זה.
בתקופה הקרובה תתכנס מועצת ההתאחדות ויתארחו בה חברי הוועדה לפיקוח על המחירים
(במהלך חודש אפריל  2019יחל דיון במבנה מנגנון מחיר המטרה ,ובספטמבר  2019המנגנון יעבור
לפיקוח הוועדה); נלמד לעומק את המשמעויות הכרוכות בכך על פי תפיסות החברים בוועדה זו.
נעשתה עבודה משפטית וכלכלית על ידנו ,והיא תשמש לנו בסיס לדיון זה ולקראת גיבוש עמדתנו
לקראת  2019בהיבט זה.
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במוסדות ההתאחדות הוחלט לכנס אסיפה כללית של מן המניין ,אך עדיין לא נקבע התאריך  -בעיקר
בשל חוסר מוכנות של הנושאים כגון "תכנית המערכת המרכזית"" ,דוחות  "2017ועוד; ברגע שבו
נשלים את ההכנות ,נזמן את האסיפה.
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