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דוח מנכ"ל
תשע"ח הבאה עלינו לטובה
הבטחת יציבות הענף לשנים קדימה עומדת בפתחה של שנה החדשה.
יוזמתנו להסכם מוקדם תופסת תאוצה ,בימים ובשבועות הקרובים נדע אם מהלך חשוב זה צלח.
התכנון המוקדם כו לל ,מיד אחרי החגים ,יציאה בהודעה משותפת של משרד החקלאות והענף על כיוון
של הסכם חדש ,הכולל את משטר התכנון והשמירה על מנגנון מחיר המטרה; "ספין" תקשורתי מתוזמר
היטב ומכוער הקדים אותנו ,ולכן ,ללא הודעה מוקדמת ,ניתן לומר על סיכום בין משרד החקלאות ולענף
להתקדם להסכם כולל מיד אחרי החגים.
כדי להשלים את המהלך כולו נדרשת הסכמת משרד האוצר ,ובעיקר הובלתו של משא ומתן.
במשך השנה האחרונה פעלנו נמרצות לחבר את משרד החקלאות אלינו ,ובשבוע שעבר ,בסיור מסכם
משותף באירופה ,ניתן היה להבין סופית למה גרם ביטול התכנון ,ובעיקר מה יקרה במדינה שלנו במקרה
הנ"ל.
בימים הקרובים נציג לענף "עבודה" הנעשית על ידי מועצת החלב ,ובה המספרים של אירופה ,ונבין היטב
את הדברים.
אנו משלימים שיח ענפי רחב מאוד של מה לא ומה כן בהסכם ,בהמשך ללא מעט דוחות מנכ"ל שבהם
ביקשתי מכל אחד לפנות ברעיון או ביוזמה ,ובהחלט נענו לבקשה זו עשרות חברים ,וקריאה זו נשארת
בעינה קדימה!
ודאות היא כלי לא קיים היום בענפי החקלאות בישראל בפרט ובעולם בכלל ,ולכן השגה של הסכם ארוך
טווח ש בו כל אחד יוכל למדוד את עצמו ואת משפחתו כמנהלים את מקנם יהיה דרמטי.
חובה להתייחס למושג התייעלות ,גם ללא הסכם! על כל רפת להתאים את עצמה למציאות בהיבט
המקצועי ,הכלכלי והארגוני ,ויש עדיין מה לעשות בעניין זה בענף שלנו.
הענף שלנו דורש כספים לפיתוח ולהשקעות; הסתכלות על מאזני הרפתות במגזר המשפחתי והשיתופי
בהחלט "מגלה" שחיקה של ההון העצמי בראייה הרוחבית ,למרות לא מעט נקודות חיוביות בתוצאות
הכלכליות בשנתיים האחרונות .וזהו חלק משמעותי ברצון "ללכת" להסכם מוקדם לפני .2019
אי הצלחתו של המהלך ,עניין סביר במקומותינו ,תגרור אותנו למשא ומתן מאולץ מאוד ובתנאים אחרים
לגמרי (סיום מתווה לוקר ,השיח על חוק החלב בעניין מנגנון מחיר מטרה) בואכה יוני  2018תחת חוק
ההסדרים!
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הזירה הפוליטית כיום מאפשרת לנו מהלכים רבים .מה יהיה בעוד שנה מהיום אין לאף אחד מושג!
נמשיך לעדכן אחרי החגים בדברים.

ברצוני לברך את משפחותינו
בברכת שנה טובה ומתוקה
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