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ייצור חלב
תכנון ייצור החלב מורכב מכמה פרמטרים ,חלקם מבוססים על מדע מדויק וחלקם תוצאה של הטבע.
מכת החום בשלהי הקיץ עדיין מוטמעת ביכולת הייצור של הענף כולו.
לפני כעשרים יום הצעתי למתכנני הענף לשנות את מדיניות תשלום החלב החריג לתקופה ארוכה
ונעניתי בשלילה.
במקום זאת קיבלנו הודעה מוגבלת בזמן ובמדיניות תשלום לא מלאה וכנאמר "מאוחר מדי ומעט
מדי".
נוסף על כך התקבלה בשורה משמחת מהשוק בימים אלו על רמת ביקושים עולה.
בימים הקרובים תושלם תכנית הייצור של שנת  2016ואני קורא מפה לקברניטי התכנון  -מועצה
ומחלבות  -לפעול בשיקול דעת תכנוני ולא שמרני בדומה לשנה האחרונה.
יש ליצור עתודה נוספת של  50מיליון ליטר בדרכים הבאות :העלאת המכסות ,רצועות חלב חריג
גבוהות יותר ,ביטול הקנס על חלב חריג מעל עשרה אחוזים ,ובניית מקורות לתשלום על חלב חריג
מכספי הקרנות ,במקרה הצורך.
גישה זו ממצה את האפשרויות השונות.
הסיכון בתכנית ייצור שמרנית עד תכנון בחסר הוא אויב התכנון לא פחות מייצור חלב חריג מוגבר.
אין מקום יותר להטיל את כל סיכוני הענף אך ורק על היצרנים ,וכל שותפי הענף חייבים באחריות.
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ועדת המעקב
זאת קריאה רביעית ,במסגרת היומן השבועי ,להגיש לרחל בורושק או ללירון תמיר את המאזן
המבוקר הכספי של שנת  2014ומאזן בוחן של ינואר-ספטמבר של שנת  2015של משקים מתחת ל700-
אלף ליטר.
המטרה הראשונית של המהלך ,על פי סיכומי ועדת המעקב האחרונה ,ליצור אימות נתונים וכתוצאה
מכך השפעה על מבנה מחיר המטרה המתוכנן הבא.
לצערנו ,למעט יצרן בודד עדיין לא הוגשו דוחות ודבר זה פוגע בסיכויים לקדם מהלך משמעותי.
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מענקי  65מיליון ₪
בשבוע שעבר נערכה ישיבת עדכון בנושא ובה הוצגו "מספרי" ההגשות והניצול התקציבי :המשק
השיתופי ניצל  60אחוז מתקציבו והמשק המשפחתי  37 -אחוז! חברים מהמשק המשפחתי הזקוקים
לעזרה בטיפול בבקשות  -נא לפנות אליי ישירות ואעזור בכך.
בימים הקרובים ייבחרו הפיילוטים בנושא פינוי שפכים בגובה כולל של שני מיליון  ;₪הם ייערכו
בחלוקה שווה בין המגזרים ובבסיס לבחירה יעמדו:
א .זמן קצוב (כ 9-חודשים עד התוצאות)
ב .עלויות הקמה ותפעול מתאימות למחזור הכספי לפי גודל הרפת במקרה של הצלחת הפיילוט.
ישנם עוד מדדים רבים נוספים ,אבל עקרונות אלו הם החשובים.
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אסיפה כללית
ההתאחדות וועדת הבחירות ממשיכות בהכנותיהן לאסיפה הכללית שתתקיים ביום שלישי 17.11.2015
בשעה  9:00בבית התותחן בזיכרון יעקב.
השבוע נשלחה הזמנה עם סדר היום ופורסמה באתר האינטרנט של ההתאחדות.
אתם מתבקשים לעקוב על בסיס יומי אחרי ההודעות של ועדת הבחירות המתפרסמות באתר
האינטרנט.
השבוע תפרסם ועדת הבחירות תשובות לשאילתות בנושא הבחירות המועלות על ידי חברי
ההתאחדות ומעניינות את כלל המשתתפים.
הוועד הממונה בישיבתו ,על פי תקנון ההתאחדות המעודכן והוראת הרשם כתוצאה מכך ,ועל פי חוות
דעת היועץ המשפטי של ההתאחדות רמי בן נתן ,קיבל חברים חדשים לחברות בהתאחדות; הרשימה
תתפרסם על פי התקנון.
הרשם אישר הכנסת חברים חדשים מדור ההמשך ללא מכסה וללא זכות הצבעה באסיפה הכללית עם
אפשרות למילוי תפקיד במוסדות ההתאחדות.
נוסף על כך התקבלו חברים חדשים עם מכסות וניתן להם חלון זמן מיוחד לטובת כך.
להבהרה נוספת :באסיפה הכללית מצביע אך ורק חבר התאחדות שהוא בעל מכסה; הוא זכאי
להצבעה בודדת אחת בכל הליך בחירה .לדוגמה:
בחירות למועצת ההתאחדות
אם קיימת רשימה מוסכמת ומספר מועמדים יחידים ,בעל זכות הצבעה יוכל להצביע פעם אחת בלבד
 בעד הרשימה המוסכמת או בעד מועמד אחד בלבד מהמועמדים היחידים.אתם מתבקשים לעקוב על בסיס יומי אחר הודעות באתר האינטרנט.
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