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דוח מנכ"ל
.1

מחיר המטרה
מחיר המטרה נשאר "בעינו" ,והדבר אינו מובן מאליו .המנגנון הצביע על ירידה נוספת במחיר,
בדומה לרבעון הקודם ,ושוב התקבלה החלטה לדחות את הירידה לרבעון הראשון של שנת
 .2017סיום גריעת האגורות של הסכם לוקר במקביל לבדיקת מנגנון ההתייעלות ובו החזר של
מספר אגורות למחיר ,הביאו להחלטה כלכלית והגיונית לקזז את ירידות  2016עם העלייה
במחיר ברבעון הראשון של .2017
ברצוני להדגיש ולהבהיר ,בהמשך לכל הכנסים והמפגשים בנושא זה בחודשים האחרונים:
במקרה של עלייה דרמטית במחיר נידרש לפרוס את העלייה על מספר רבעונים ,ראשית על
בסיס הדדיות והיגיון של מחיר מטרה יציב ללא שינויים דרמטיים ,המקנה יכולת ענפית של
התמודדות מול היבוא של המחלבות ובעיקר יציבות בתזרים המזומנים שלנו ,ולא פחות -
הגינות מול משרד האוצר ומשרד החקלאות שנתנו לנו בשנה האחרונה "גב" בנושא ירידות
המחיר המשוכללות.

.2

יבוא בשר מצונן
הסכמתו של אמב"ל לפתיחת ההסכם החתום וחתימה על הסכם חדש ,מביאה בתוכה מספר
מסלולים והזדמנויות להסדיר ולשכלל את הענף.
בימים אלו הוגשה לשימוע עמדת התאחדות חקלאי ישראל ואנו חלק מעמדה זו ,ומצד שני
בחלק המקצועי מול משרד האוצר יתחיל דיון בנושא יבוא הבשר הטרי דרך הים והגבלות
המשקלים ,סימון מוצרים מצוננים ,רשת ביטחון במקרה של פגיעה הרסנית של הענף,
ואפשרויות נוספות להגדלת המיתוג וחיזוקו של השוק.
ההפגנה שתוכננה ליום רביעי שעבר נדחתה בגלל פטירתו של נשיאנו התשיעי שמעון פרס,
במקביל החל לחץ אישי על שר האוצר במסגרת הפגנות מצומצמות על יד ביתו; לאחר החג
יוחלט על ההמשך.
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 .3מכסות חדשות
הסתיימה ההגרלה על חלוקת המכסות החדשה ובה מאפיין חלוקה גיאוגרפית ופריסה מעניינת:
ברמת הגולן שלוש מכסות ,ברמת נגב שלוש מכסות ,בעוטף עזה חמש מכסות ובגליל תחתון
מכסה בודדת; אמן להקמתם המלאה.
בתוך זה החלה עבודת הקמה של רפת עידן ומכאן ברכתנו .התחזית לחלוקת מכסות חדשות
ב 2017-היא תוספת של  20מיליון ליטר ויתחלקו בה יישובים חדשים.
 .4שירותים וטרינריים
במהלך  2017יתחילו השירותים הווטרינריים להטמיע את נושא היתר ההעברה באופן ממוחשב.
ההתאחדות תומכת טכנית במערך זה ומשקיעה מאמצים להסדיר את הנוחות והיעילות.
להזכירכם ,זהו חלק מתקנות שעברו כבר בשנת  2014ולכן אנא מכם שימו לב והתכוננו בנושא זה.
במקביל ,נערכת עבודה על ידי חברה חיצונית לייעל את מערך הפעילות והגבייה של השירותים
הווטרינריים ובמהלך  2017יוגשו ההמלצות .תקנות צער בעלי חיים יוגשו בהסכמה בלבד בינינו
לבין השירותים הווטרינריים והעניין צפוי לעבור בכנסת עד סוף שנה זו.
 .5כנס מדעי הבקר 2017
ההרשמה בשיאה ,תודות לנרשמים.
ל"ממתינים" :מלאי החדרים מסתיים ,אז אנא הזדרזו!
 .6הודעה שנייה :מכיילים  -עזרה תפעולית
לאחר פרישתו של רמי הרשמן במהלך השנה האחרונה והצטרפותם של מהרי רובל וזוהר מהרי,
חלים שינויים במתכונת התפעולית .אנו מבקשים ,בעיקר מהרפתות הגדולות ,תמיכה ועזרה בכוח
אדם במקרה הצורך בימי "הכיול".
לשאלות ניתן לפנות לשירלי לגזיאל מנהלת מחלקת מבקרי החלב.
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 .7בנימה אישית
הנשיא התשיעי שמעון פרס נהג לומר שיש לו בקשה :לכתוב על מצבתו את המשפט "נפטר בטרם
עת".
חלומותיו ,אמונתו ,תוכניותיו ,התבססו על אופטימיות ותקווה אין סופיות והגשמתם לא
הסתיימו במסלול חייו אלא צוואתו היא לדורות הבאים ,וזוהי בעיניי הצוואה החשובה ביותר
שלו.
לא פעם הוזכרה בימים האחרונים חברותו בקיבוץ אלומות והיותו רפתן ורועה צאן בעברו.
משמעותי יותר היה להקשיב לכל הראיונות שלו בעשורים האחרונים :הרפת בפרט והחקלאות
בכלל היו חלק בסיסי בהסבריו בבניית ובראיית העתיד שלו.
בביקור של אנשי מועצת החלב וההתאחדות בבית הנשיא התשיעי ובהשתתפותו בסימן דור
המשך זכינו לכבוד נשיאותי ובמילים מחזקות ביותר להמשיך את עשייתנו למען ארץ זו.
הנשיא התשיעי נהג לומר" :את הארץ הזו לא קיבלנו עם משאבים ואדמה וטכנולוגיה,
את המדינה בנו אנשים ,זהו כוחנו האמיתי".
יהי זכרו ברוך.

שבוע טוב
אביתר דותן
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ערה"ש תשע"ז

ההתאחדות מאחלת לכל העוסקים בענף החלב

שנה טובה ומבורכת

שנת הצלחה ובעיקר בריאות טובה

שנה טובה ומתוקה
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