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דוח מנכ"ל
א.

הפה והטלפיים
המחלה נבלמה ונעצרה ואין הידבקויות חדשות  -לא ברפת עצמה ולא בסביבה; במשך השבוע הקרוב
תיבדק האפשרות לסיים את הסגר המוטל על האזור.

ב.

דיון בוועדת הכלכלה
השבוע יתקיים דיון בנושא תקנות הפיתוח לשנת  ;2017נגרם איחור רב בגלל שמשרד המשפטים בדק
את התקנות.
ברצוני לעדכן פעם נוספת :החלטת הנהלת ההתאחדות היא להתנגד לחלוקת המכסות המוצעת במגזר
המשפחתי ממספר סיבות ,ובעיקרן חלוקה לא מידתית הפוגעת באופן יכולת הביצוע של ייצור חלב
ובתנאי החלוקה של מכסות דור המשך ש לא מאפשרות לכלל דור המשך ליהנות ממנו .כל ניסיונות
המשא המתן להגיע להסכמות בעניינים אלו "עלו בתוהו" ,ואי אישור התקנות יביא לדחייה נוספת
במתן המכסות הרשמיות.
נוסף לדרישות אלו ,דרשנו להביא לסיום את תקנות השותפויות המעוכבות קרוב לשנה וחצי; בעניין זה
הושגה הסכמה ויינתן תאריך הגשת התקנות לאישור.
נשמעו בשבועות האחרונים אמירות רבות של פרטים ומחשבות בנושא תקנות השותפויות והרצון לדיון
ענייני בוועדת הכלכלה הקרובה; אין זה רלוונטי ,אין תקנות כתובות וכתוצאה מכך זה לא בסדר היום,
ולכן אחרי קבלת המכתב המסדיר את הדיאלוג בעניין התקנות נתכנס במוסדות ההתאחדות וניכנס
לפרטים.
ברצוני להבהיר בצורה הברורה ביותר :עמדת ההתאחדות היא שמירה על משטר התכנון; עלינו לשמור
על כך באדיקות רבה לקראת המשא המתן המתקרב ובא עם המדינה וכל רצון לא מידתי ולא מאוזן
הפוגע בתכלית הראויה של חוק החלב יכול לפגוע בעמדותינו העתידיות ולסכן את רצוננו ,ולא נאפשר
זאת.

ג.

שפכים
קרן המענקים בנושא שפכים תיפתח בימים הקרובים .בקרן יש  20מיליון  ₪וסכום זה לא יספיק
לתמיכה כוללת בענף.
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נעשו פניות בחודשים אחרונים למשרד לאיכות הסביבה ,לקק"ל ולקרן הניקיון של משרד החקלאות
לקבלת משאבים נוספים.
התשובות יתקבלו בחודשים הקרובים.
במקביל נערכים סיורים רבים באתרי הפיילוטים ובמתקני קצה נוספים.
כל רפת מחפשת את הפתרון המתאים לה.
ההתאחדות מצדה פועלת להפחתת מחירי המתקנים  -חלקם כבר נענו לבקשה והתהליך יימשך.
על פי ממצאי הבדיקות הנעשות ברפתות לא כל אחת זקוקה לפתרון קצה ,ולכן אנא בצעו את הבדיקות
המתאימות לפני כל התקדמות.

שבוע טוב
אביתר דותן
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