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השבוע האחרון
המשא ומתן בימים האחרונים התרכז כולו בנושא היבוא ,במשמעויות ,בתרחישים ובתוצאות הסכם
לוקר בהיבט זה.
בשבוע הקרוב נברר לעצמנו בעיקר אם הפערים בעמדות הבסיס ניתנים לסגירה.
הקושי נמצא לאורך כל הגזרה ,ואין הסכמה אפילו בנושא אחד.
אני עוקב אחרי דיוני הווטסאפ ואחרי השיח באתרי האינטרנט בעניין ההסכם חדש.
ברצוני להבהיר ,כחלק ממסקנות לוקר שאותן יישמנו בכל ההיבטים המקצועיים והפוליטיים
ובממשקים אחרים :נושא השיח הענפי היה על השולחן ,ואין ספק שרבים מרפתות פורשות לוקר סבלו
מהשיח הזה והייתה השפעה ברורה על כך.
אנו חפצים להסכם פיתוח ולא להסכם פרישה ,והשיח כמו בימים האחרונים  -יש לו השפעה על רפתות
פחות חזקות ,ולכן אנא נהגו באחריות בנושא זה; להשתמש במושג של הורדת  20אגורות בבת אחת
הוא נתון מופרך לחלוטין והוא יחסל ענף שלם...
אמרתי בכל "פינה" :בלי הסדרה ברורה של הרפתות הקטנות שלנו ,המאפשרת לבעליהן להתפרנס
בכבוד " -אנחנו לא במשחק"; אז נא להפסיק בפעולות "הפחדה" מיותרות.

ב.

בהתאחדות
תכנון הקמת פרויקט המערכת המרכזית ממשיך להתקדם ,במסגרת דיוני התקציב לשנת  2018יוצג
המבנה המיועד של המערכת ,ואחרי אישורו הוא יפורסם ברבים .הרגולציה תהיה בשנת " 2018זירת"
פעילות משמעותית ,ואנו משלימים תהליך גיוס של עובד שיוביל את העניין.
סיימנו השנה פעילות בת שלוש שנים בבתי הספר החקלאיים .למעלה מ  350-חניכים השתתפו בלימודי
העשרה של הרפת .כמו כן פעלנו להעלות את הרמה ברפתות בתי ספר ,והתוצאות המקצועיות
והעסקיות שופרו .כמו כן ,הם יקבלו השלמת מכסות בשנה הקרובה.
בימים אלו אנו שוקדים על הסכם חדש מול מנהל החינוך ההתיישבותי.
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אסיפה כללית שלא מן המניין
המוסדות אישרו את כינוסה ,ובימים הקרובים נפיץ הזמנות מסודרות לכל חברי ההתאחדות ובהן
מועדה וסדר היום שלה.
באסיפה נציג את מצבה הפיננסי של ההתאחדות ואת תכנית העבודה לשנים הבאות .כמו כן נערוך דיון
משמעותי בנושא זה ,וגם ,כמובן ,בנושא ההסכם החדש (בהתאם למצב).
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