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דוח מנכ"ל
א.

השבוע האחרון של הדיונים מול משרד האוצר
אנו מתקרבים לימים האחרונים של הדיונים .כל הנושאים על השולחן :מועד תחילתו ואורך תקופתו
של ההסכם ,השקעות ,תמיכה ברפת המשפחתית ,פתיחת היבוא ,הפחתת אגורות ,רף התייעלות,
מועצת החלב ,הכול מכול...
עוד לפני המספרים  -באף אחד מהנושאים אין הסכמה עקרונית; הקושי טמון בהיקף הנושאים וראויה
לציון "רצינות" משרד האוצר ללמוד את הדברים ולהתעמק בהם.
אנו רגילים לקרוא למתווה לוקר הראשון והשני הסכמים ...וגם כעת  -הסכם ענפי חדש ,אבל מדובר
ברפורמה ,זו המילה הנכונה; ולכן הדברים הולכים לאט ,ואולי בסופו של דבר הרפורמה תידחה למועד
אחר ובתנאים אחרים ,כמובן.
הרצון של הענף לוודאות ,מול רצון הממשלה להפחית את מחיר החלב בישראל ,לא תמיד "ייפגשו".
אנו ,באופן המקצועי ביותר ,לא אחראים לתשומות הגבוהות ובטח לא למקטע התעשייתי ולמקטע
האספקה ,ולכן הדרך היחידה לפגוש את הרצונות זהו מנגנון של "אגורת הפחתה במחיר החלב הגולמי
מול הפחתת אגורה אצל הצרכן" ,ודבר זה הוא קריטי לכל התקדמות והסכמות.
נמשיך לחתור באינטנסיביות להסכם טוב ,ולמרות ההערכות הקיימות של היתכנות להסכם של ","50/50
יש אופטימיות זהירה.
נמשיך לעדכן.

ב.

מנהל/ת רגולציה
בשבועות האחרונים עסקנו באיתור איש רגולציה ,והגענו לשלב המיונים הראשוני.
הנהלת הה תאחדות קיבלה החלטה חדשה להפסיק את תהליך האיתור ולטפל בנושא בכוח האדם
והמשאבים הקיימים בהתאחדות כיום.
אנו מתנצלים על אי הנוחות של המועמדים ומאחלים הצלחה לכולם בהמשך דרכם.
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ג.

אסיפה כללית שלא מן המניין
המוסדות אישרו את כינוסה ,ובימים הקרובים נפיץ הזמנות מסודרות לכל חברי ההתאחדות ובהן
מועדה וסדר היום של האסיפה.
באסיפה נציג את מצבה הפיננסי של ההתאחדות ואת תכנית העבודה לשנים הבאות ,נערוך דיון
משמעותי בנושא זה ,וכמובן דיון בנושא ההסכם החדש (בהתאם למצב).
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