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דוח מזכ"ל
 .1מחאת החקלאות
לפני כמה חודשים ,בהובלת התאחדות חקלאי ישראל ,החלה מחאה מאורגנת על היחס והטיפול
בחקלאות ,צעדנו ברחבי תל אביב והתקשורת כולה הבליטה את הזעקה שלנו לבניית סדר עדיפות
לאומי ובו ההתיישבות והחקלאות מסמנות ערך מרכזי ,הציבור חיבק את זעקתנו אבל הכנסת
החדשה המשיכה בדרכה והגדילה לעשות בשבועות האחרונים הממשלה במטרתה ליישם תכנית
הרסנית של רפורמות ,חלקן בכלל לא ישימות וחלקן הינן פתרון של פופוליזם לדוגמא ביטול
התכנון בענף הצאן.
המחאה המשיכה בהפגנות נוספות ברחבי הארץ ,ביום שלישי שעבר ומחר יום שני בשעה 9:00
ברחבת הכניסה למשרד החקלאות יתרכז המאמץ ,בניסיון אמיתי לקדם מולו דיאלוג ולהזכיר לו
את תפקידו ההיסטורי כמגן החקלאות ולא כמחריבה!
המאבק נמשך בגזרה המשפטית והפוליטית ונותר זמן סביר לשנות את החלטות השונות.
השתתפותנו חשובה מאוד ואני קורא לכולם להגיע ולהיות חלק משמעותי.
ישנה אפשרות של יצירת שיירת רכבים גדולה שתצא בשעה  7:00בבוקר מתחנות הדלק הצפונית
והדרומית של כביש  ,6יש חשיבות לעקוב אחרי הפרסומים השונים.

 .2ירידה ביצור חלב
גל החום בשבועות האחרונים פגע ביצור החלב ,ומכאן הירידה בקבלת חלב במחלבות.
המחלבות עברו לייצר במתכונת קיץ ותוכניות הייצור הותאמו לשחזור מלא של אבקת חלב.
מועצת החלב מפעילה נוהל של ניוד חלב בין המחלבות ומווסתת ביניהם.
המצב ימשך ,להערכת המחלבות ומועצת החלב ,עד סוף השבוע הראשון של ספטמבר.
אין שינוי במדיניות ותקבולי יצור חלב בשלב זה.

 .3השירותים הווטרינרים
ביום שלישי הקרוב תתקיים ישיבת הוועד הממונה בהשתתפות ד"ר נדב גלאון מנהל השירותים
הווטרינרים ובה יעלו כמה נושאים בוערים כגון :תקנות חדשות ,עלויות חיסונים ,הוצאת חיסונים
מהסל ,טיפול בביעור בעיית התנים והנזקים הנגרמים ,ועוד.
חברים שיש להם נושאים נוספים מוזמנים לשלוח במייל לענבל בהתאחדות בהקדם.
(( inbal@icba.co.il

 .4תקנון התאחדות
רשם האגודות סיים את בדיקת התקנון ואישר אותו עקרונית ,למעט מספר שינויים טכניים בלבד,
הוועד הממונה ,בישיבתו הקרובה ,יקבל סקירה משפטית של הוראות הרשם לגבי התקנון ולגבי
תהליך הבחירות הקרובות שיתקיימו במועדן ע"פ התקנון החדש.

אביתר דותן
מזכ"ל ההתאחדות

