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אספה מיוחדת  00.02.0202בשעה  20:22בבית התותחן זכרון יעקב
מחר (יום שלישי) בשעות הבוקר ניפגש בזכרון יעקב "הציורית" לאספה מיוחדת ועל הפרק שינוי תקנון
התאחדות ואישור מאזן התאחדות לשנת  0202ובסיומה הרצאה של ליאור חורב ועל הפרק "הרפתן בלב
משבר יוקר המחיה".
במשך שנתיים פעלו מוסדות התאחדות באמצעות צוותי עבודה של שני המגזרים לגבש תקנון
התאחדות חדש והמניע העיקרי הוא הסדרה של כול נושאי בחירת המוסדות ובעיקר התאמתו למציאות
המודרנית.
בימים האחרונים הגענו להסכמות בין המגזרים ובעיקרה מנגנון קבלת החלטות בנושאים מהותיים:
א .מנגנון מחיר מטרה.
ב .שינוי משטר המכסות והתכנון.
ג .הסכמים עם המדינה בהן התאחדות צד.
החלטות בנושאים אלו יתקבלו אך ורק עם יגובש רוב סקטוריאלי בכל מגזר במועצת התאחדות.
במידה ולא יגובש הרוב הדרוש החלטה תועבר למנגנון המורכב מראשי התנועות הקיבוצית והמושבים
ובראשו יעמוד מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל.
בסיס ההסכמה היא הגינות והדדיות ורצון אמתי של המגזרים לשתף פעולה מול האתגרים של הענף
ועל כך כולם "יבורכו".
השתתפות גדולה באספה הינה חשובה ויש לה משמעויות בעתיד התאחדות והיא בהחלט תסמל את
השותפות ובהצעדת התאחדות למקומות שקטים יותר ורווי עשייה מקצועית עד להעלמות מוחלטת של
המאבקים הבין מגזריים.
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עניינים טכניים הקשורים באספה המיוחדת:
 .0בתאריך  4.02.0202הועבר לכל ציר באספה מיוחדת באמצעות דואר אלקטרוני התקנון המוצע ,כל ציר
אישר את קבלת המייל ,במהלך השבועיים האחרונים כל ציר זכה לשתי שיחות טלפון ממחלקת
השרות של התאחדות בעניין הגעה לאספה ובמענה לשאלות אותן העלו הצירים.
 .0בתאריך  0.02.0202הועלה לאתר התאחדות התקנון המוצע באמצעות קובץ.
 .2במהלך הימים האחרונים פורסמה הגדרה ובנוסף הבהרות בעניין ייפוי כוח.
 .2הצירים מזומנים להיכנס לאתר התאחדות ולעקוב אחרי החומרים.
 .4מועצת התאחדות בהחלטתה לאישור הצעת התקנון והעברתה לאספה מיוחדת קיבלה החלטה נוספת
בו ניתן יהיה להגיע בתקופה עד לאספה להגיע להסכמות בין מגזריות וניתן יהיה לקבל שינויים ביום
האספה המיוחדת.
 .6הערב יפורסמו באתר התאחדות ההסכמות החדשות המתווספת לתקנון המוצע.
 .7כל ציר חייב להגיע לאספה עם תעודה מזהה [תעודת זהות ,רישיון נהיגה].

ב ב ר כ ה
אביתר דותן
מזכ"ל

