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  , אלעד תמיר,זיו מטלון שמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן, ,זיו בן ארי :      חברים 

 .שמיל בלברמן, איתי ישי, ליאל דודיאן פרץ שורק, ,יו מטלון, זןופלג אורי
  

 ., טוטי בלוך'יו פישליםסרג, רחמים אליהו       פיםמשקי
             

 ומנהלי מחלקות ההתאחדות עדי קפלן ,, גיורא פויןמשה תרשיש ,יורם סהר :   מוזמנים 
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 .אביתר פותח את הישיבה בהודעה אישית

 

 :1סעיף 

 הרפת מתקנות השפכים התעשייתיים.אביתר מדווח בעניין החרגת 

 .2019לשנת הענף  לאחר פעילות אינטנסיבית הוחרג

 במדדים מוכפלים וכפולים.רפתות מזהמות ישלמו  1.7.2019-החל מה

( 2019ות ולנהל משא ומתן על גובה הקנסות והתשלומים עד אפריל הקרוב )על פתרונ דחובה לעבו

 .2020לקראת שנת 

 

 :2סעיף 

 שלו.קריטריונים מיליון ליטר( מול  45דרשת )סות הנכלהפחתת המשר החקלאות הסכים 

 מהרפתות  27%בדיקתם העלתה שהינם בניגוד לחוק הפיתוח )חלוקת המכסות( ובסופו של יום רק 
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 .2018-ובדומה לבעינה נון החליטה להשאיר את המכסה ולכן ועדת תכ יישאו בנטל

 חלב )ידווח בהמשך(.ם בתקציב מועצת הבמצב הזה נדרשים קיצוצי

לאפשרות של השארת  הסכיםולקריטריונים שלו ההחלטת שר החקלאות להורדת מכסות עם  דחיית

 .2019בשנת  2018מכסת 

 

 :3סעיף 

 בנושא ביטוח פינוי פגרים  הוראה חד משמעית לרפתנים לא להתקשר ישירות עם קנטניתנה 

 .שך()ידווח בהמ

קרן ההחלטת מועצת החלב לחייב את החקלאים בביטוח פינוי פגרים ולא לשתף פעולה עם  דחיית
 .נזקי טבעל
 

 

 :4סעיף 

 (לממשלה ילבר )המשנה ליועץ המשפטיאביתר מדווח על המתנה למכתב מעו"ד דינה ז

 תקנות.וכתיבת ות זמנים לחקיקה ולוח בג"צ תנובה

חקיקה והתקנת כולל תיקוני  ,של יישום ההסכם שנחתםההתאחדות תהיה מעורבת בכל תהליך 

 .תקנות

 

 :5סעיף 

תכנית עליה תתבסס  2019-לותוכניות  2018מנהלי המחלקות של ההתאחדות הציגו את סיכום 

 .2019ותקציב ההתאחדות לשנת 

 ס, יניב לבון, שירלי לגזיאל.בסעיף זה השתתפו: אפרים עזרא, בועז חנוכי, מרינה גיפ

 

 

 מי פישררשם: 

 תויו"ר הנהלת ההתאחד

 

 

 


