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הסכם רפת  -גד"ש
במוצאי חג שמחת תורה התבשרנו על קבלת הסכמה של ארגון מגדלי הפלחה להסכם המגובש בשנה
האחרונה בנושא יחסי הסחר (תקופה ,שנים ,ועוד).
ההסכם מפורסם באתר האינטרנט של ההתאחדות.
על כל אחד במשקו מוטלת האחריות לפעול במסגרות המסוכמות כדי להביא ליישום ההסכם
במלואו .מימושו יגדיר מחדש את השחקנים בשוק ובעיקר יסדיר את המערכת כולה וייצור שקיפות
והגינות.
רחל בורושק ושייקה פורת עמלו רבות על הפרטים ועל יצירת ההסכמות ,ומכאן תודתנו .ההתאחדות
מצדה תמיד תשתתף ,תציע ותגבה כל דבר היכול לשפר את התנאים הכלכליים ,ובסופו של יום
תפעל למימוש הסכמים מסוג זה.
תודה אחרונה לגד"שניקים מכל רחבי הארץ המאמינים בהסכם והיו חלק משמעותי במהלך המשא
ומתן הארוך והמורכב.
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מועצת ההתאחדות מתאריך 25.10.2016
המועצה קיבלה דיווח מאופי רייך על מצב המשא המתן מול הרופאים; מוסדות ההתאחדות מגבים
את מוסדות החקלאית בהליך המורכב ,עם אמונה לסיום המשבר בצורה מאוזנת ושמירה על
האינטרסים של החברה הכוללים בתוכם הסכם שכר הוגן עם הרופאים.
אלון ענבר סקר את מצב התחרות בשוק ,כולל הסברים על מבנה התמחיר של העלויות של שיאון.
יובל אורן ,יו"ר שיאון ,סקר מספר רעיונות היכולים לצמצם עלויות ולשפר את התייעלות הענף,
בהתניה ברורה של שיתוף פעולה ענפי הכולל מחשבות ורעיונות חדשים לתפעול.
שיאון והחקלאית נמצאות בהליכים ארגוניים ובחשיבה לעתיד  -כל אחד במסגרתו.
אפרים עזרא הציג את תהליך הבדיקה שבה נמצאת ההתאחדות בבחירה לאן המערכת המרכזית של
ההתאחדות הולכת.
כתבתי והתייחסתי בעבר :השילוב הענפי בתפעול חייב להיות מיושר קו עד סוף שנת  2019כמטרה
ענפית כוללת ,והעבודות הנעשות בין כל המערכות הן הבסיס לכך.
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איתור מחליף לשחר אור-גבע
חשב וכלכלן ההתאחדות שחר אור-גבע עזב את ההתאחדות לפני מספר חודשים .הדבר הצטרף
לקבלת ההחלטה לאיתור של מנהל מערכות מידע ומציאת איש מקצוע בנושא התכנון לאחר
שמונתה ד"ר ענת ריינר לספר העדר ,וכל אלה לבקשתו של אפרים לקראת קבלת החלטתו בשנה
הקרובה על עתידו.
ההנהלה קיבלה החלטה לנסות לחבר את תפקיד מערכות המידע והתכנון עם תפקיד החשב/כלכלן.
לשמחתנו אותר גיורא פוין העונה לדרישות ,ועל פי החלטת המוסדות הוא ימונה לסמנכ"ל
ההתאחדות החל מ 1.11.2016-ויישא בכל האחריות על הנושאים המצוינים ,ויתרה מכך  -מתוך
ניסיונו הרב יהיה חלק משמעותי בבניית הענף בעתיד.
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הכנס המדעי
מאות נרשמו בהרשמה המוקדמת ,וההרשמה ממשיכה  -אנא מהרו להירשם!
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משמרת המחאה מול ביתו של האוצר
במשך השבועיים האחרונים אנו מחזיקים משמרת מחאה מול ביתו של השר.
על בסיס יומי מגיעים מכל רחבי הארץ רפתנים הקוראים לו לחזור לדיון הערכי והאסטרטגי איך
הענף בפרט והחקלאות בכלל יראו בשנים הקרובות.
המשמרות מתואמות ע"י טוטי בלוך ואנו ממשיכים בכך וכולם מוזמנים להשתתף במחאה זו.
המשטרה דומיננטית מאוד בניסיון לדכא את המחאה בתירוצים כאלו אחרים.
במהלך השבוע הקרוב הענין יטופל משפטית כדי להקנות לנו זכות לגיטימית להביע את מחאתנו.

שבוע טוב
אביתר דותן
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