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הסכם ענפי
בחודש האחרון התנהלו שיחות רבות בין משרדי הממשלה ל התאחדות כדי לאפשר תחילת דיונים
מקצועיים ומסודרים ,ובעיקר עם המשאב העיקרי "זמן" ולא תוך כדי חוק הסדרים "ושכמותו".
בימים הקרובים נבסס את לוחות הזמנים ואת התהליך של הדיאלוג.
הצוות האסטרטגי של ההתאחדות פועל בתקופה זו להכנת דיונים ראשונים למוסדות ההתאחדות,
ומשם הדברים יועברו לכנסים אזוריים.
בחודש האחרון סיימה ההתאחדות סבב ראשון של דיונים מול שלוש המחלבות הגדולות ,שבהם דנו
בעתיד הענף בהיבטיו השונים וביצירת שיתופי פעולה חדשים ,ובניסיון למקד בסופו של הליך אמירה
משותפת של "מה נכון לענף".
סבב פגישות נוסף התקיים מול מנהל מקרקעי ישראל ,השירותים הווטרינרים והמשרד להגנת הסביבה,
ובהן הבהרה ודרישה שלנו לכלול בהסכם חדש את כל מערכות היחסים בין גופים אלו לענף החלב ולא
למצוא את עצמנו "מופתעים" מרגולציה חדשה "ביום שאחרי".
בדיונים עם משרד החקלאות קיימת הבהרה של נושאי התקנות השונות כגון חלוקת מכסות ,ויסות,
ניוד ,עובדים זרים ,שותפויות ועוד ...כל אלו חייבים להיות מתואמים להסכם חדש.
מכלול ההסכמות הנדרשות מכל הגופים הוא נרחב ,ולכן כל עבודת התשתית נעשתה בשנים האחרונות
ולא חיכינו "ליום האחרון" והתוצאות בשטח.
הניסיון שלנו להגיע להסכם מוקדם ויזום לא יפגע באינטרס הבסיסי שלנו של הסכם ענפי המאפשר
פרנסה מכבדת ורגולציה מתואמת.
ראוי לציין לעת עתה את שיתוף הפעולה עם מועצת החלב בנושא זה.

ב.

אסיפה כללית לא מן המניין
במהלך הרבעון האחרון של השנה נקיים אסיפה כללית של ההתאחדות ,שלא מן המניין ,ובה נעלה את
הנושאים הבאים :הצגת רעיונות ומחשבות בנושא הסכם ענפי חדש ,תכנית אסטרטגית חדשה של
הפעלת ההתאחדות בראי הזמן ,דוחות כספיים וככל שנדרש.
במהלך ספטמבר ייקבעו סופית המועד והמיקום והנושאים לדיון ,ויישלחו הזמנות.
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