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יומן השבוע מס' 7
 .1עדכון
התקשורת ,באמצעות גורמים שונים ,דוחפת את ההתאחדות לפרשה שבכותרות; אין כמעט כלי
תקשורת שאין בו אזכור להתאחדות ,והדבר פוגע בשמה הטוב של ההתאחדות.
במהלך השבוע שעבר התכנסה ההנהלה לדיון בהיבטים השונים של הנושא; עו"ד רמי בן נתן,
יועצה המשפטי של ההתאחדות ,התווה קו לטיפול בנושא המשפטי ככל שנידרש לאור המצב
ולאור תקנון ההתאחדות.
עפ"י המלצתו אנחנו נטפל בהתנהלות ובטענות במוסדות ההתאחדות המוסמכים על כל
המשתמע מכך ובזהירות המתחייבת בכל המובנים.
הטיפול בתקשורת :סוכם מול ליאור חורב ויעל שביט על הקו בטיפול בתקשורת.
 .2סיכום  - 2014תכנית ותקציב 2015
במהלך השבוע הקרוב נשלים את סיכומי  ,2014כולל של מנהלי המחלקות ,ואישורי תקציב 2015
במסגרת מועצת ההתאחדות; נפרסם באתר את החומר כולו.
ההנהלה החליטה על הקמת צוות התייעלות המורכב מנציגי המגזר המשפחתי והשיתופי,
ממנהלי מחלקות ,ובריכוזו של שחר אור גבע; מטרת הצוות היא לבדוק כל מחלקה בהיבטים
שונים ולהמליץ למוסדות על התייעלות תפעולית במהלך  2015ולקראת תקציב .2016
 .3תקנות
החלטת מועצת רשות המים בעניין שפכי רפתות:
 .1הרפתות ממשיכות להיות מחורגות לנושא השפכים האסורים והחריגים לחצי שנה
נוספת  -עד יולי 2015.
 .2בזמן זה ,חלות על הרפתות אגרות כפי שחלו עד  – 31.12.2014קרי :אגרת הביוב של כל
מועצה אזורית בתוספת  1..5שקל/מ"ק מים נכנסים ,או  3.03שקל/מ"ק שפכים – כל רפת
לפי שיטת המדידה שאושרה לה.
 .3במקביל ,הוועדה הבין משרדית ,שם נמצא גם נציג התאחדות מגדלי בקר ,צריכה
להמשיך בעבודתה חצי שנה נוספת ולהביא המלצות ליישום לקראת יולי .2015
 .4מענק היבוא
הוועדה המטפלת במענק היבוא התכנסה מספר פעמים ,ובימים הקרובים תוגש לעיון טיוטה
שנייה של ההשקעות השונות.
בפועל ,הקול קורא למינהו יופעל בחודשים הקרובים ,אבל הכסף עצמו יועבר רק אחרי הקמת
ממשלה חדשה ויחולק עפ"י קריטריונים של צוות הכולל בתוכו את אנשי משרד החקלאות ,את
לירון תמיר ממועצת החלב ,את רני כץ ואת פרץ שורק.
 .5רכז התארגנות רפת מושבית
ברכות לזיו מטלון מבאר טוביה לבחירתו ע"י תנועת המושבים .בהצלחה!

ב ב ר כ ה
אביתר דותן
מזכ"ל

