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 .15/09/03 מתאריך החלב בענף ברפורמה השיפורים להסכם בהמשך אילן נשלחת זו אגרת
אגודות. 5ב- לחקלאי המטרה מחיר הועלה זה הסכם פי על

 ליטר. 800,000 על עולה אינה בהן החלב שמכסת לרפתות נוספות אגורות 3 נשלם כי האוצר משרד עם סיכמתי בנוסף
.600,000 של לכמות עד תחול זו מחיר תוספת

 הכנסת. של הכספים וועדת האוצר משרד ע״י אושר שכבר מיוחד בתקציב התוספת מקור
לתשלום. זמין והנו

 לשם פועלים אנו אלו, בימים קיבוצים. מספר לבקשת העליון המשפט בית ע״י שהוצא מניעה צו בשל מעוכבת זו פעולה לצערי,
לאלתר. האגורות 3 את נעביר ,הצו,לכשיוסר הסרת

 קביעת לעקרונות ובהתאם הימית, וההובלה למספוא הגרעינים התייקרות ובייחוד בענף התשומות התייקרות בשל בנוסף,
 ע״׳ משולם והוא ,01/04/04 בתאריך לתוקף נכנס זה ״קור לליטר. אגורות .ד13ב- לחקלאי המטרה מחיר את המטרה,״קרנו מחיר

המחלבות.

 במחלבות. פגיעה יהווה לא המטרה מחיר ש״קור כן לצרכן, המפוקחים המוצרים מחיר בהתאם יוקר הנוהל, עלפי

הרפורמה. ערב שהתקיים למצב אותו והשיבו הענף רווחיות את ערוך לאין־ שיפרו לחקלאי המטרה מחיר ״קור של אלו פעולות

 כל את לסיים לרפורמה הצטרפו טרם אשר המשפחתי במשק לאלו ובמיוחד החלב בענף החקלאים כלל אל פונה אני זו, בהזדמנות
.30/10/04 לתארין עד ההשקעות ממנהלת אישור קבלת לשם ההליכים

 לרפורמה יצטרפו ישראל מדינת רפתני שכל לכך פעמי חד תמריץ מהווים ההשקעה מן אחוז 65 כדי עד המגיעים המענק שיעור׳
הסביבה. לאיכות המשרד לדרישות שלהם הרפת ממשק את ויתאימו
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 ההטבות מן ליהנות הרב לצערי יוכל לא , זה מועד לתחולת עד ההשקעות מנהלת של תקף אישור כתב בידו ימצא שלא מ• כל

המשופדת. הרפורמה בחובה שטומנת והמענקים

הסביבה. איכות לדרישות ולהתאימה הרפת את להסדיר האחרונה ההזדמנות זוהי כי ,חוששני
 בעתיד. קיומו המשך על להקשות שעלול דבר הסביבה, לאיכות המשרד ידי על נגדו הליכים בנקיטת מסתכן ,כן יפעל שלא מי

 מנת על אישי באופן מכם ואחד אחד כל ביד׳ ולסייע המנכ״ל בראשות לפעול הראשי ובמשרד במחוזות משרדי עובד• כל את הנחתי
הרפורמה. מהטבות והנאה במועד אישור כתב קבלת המזכים בתנאים לעמוד שתוכלו

 הרפת של קיומה המשך את ולהבטיח הזמנים בלוח לעמוד מנת על שביכולתכם ככל תעשו כי בבקשה, אליכם פונה אני
שברשותכם.

 והרחוק. הקרוב בעתיד ויציבותו הענף קיום המשך את יבטיחו אלו פעולות כי תקווה אני

הדרך. בהמשך לכולכם רבה הצלחה מאחל אני

cJk׳בברכה,
פ״ץ ישתול
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