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דוח מנכ"ל
מאבק החקלאים  -הקמת צוות בין משרדי ממשלה מול התנועות וארגוני החקלאים
בתחילת השבוע האחרון הוסכם בין משרד האוצר לבין התאחדות חקלאי ישראל על הקמת צוות
"אד הוק" ,האמור תוך מספר חודשים להביא בפני שר האוצר משה כחלון תכנית עבודה של ענף
החקלאות לחמש עשרה השנים הקרובות .בהמשך לסיכום זה ולפניות של מאיר צור ואבו וילן,
ראשי התאחדות חקלאי ישראל ,בוטל הכנס המתוכנן שלנו .במקביל התקיים לובי החקלאים בכנסת
בהשתתפות חברי כנסת רבים  -פניתי לראשי הלובי לצרף מיידית חברי כנסת נוספים מהקואליציה
כדי לחזק את הלובי ,ובעיקר את התהליך של צוות העבודה ועמדות החקלאים בו.
הודתי ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ,לדוד ביטן יו"ר ועדת הכנסת ,ולמיקי זהר מתאם הקואליציה
בוועדת הכספים על תרומתם בהוצאת ענף הצאן מחוק ההסדרים .המאבק רחוק מסיום ועלינו
להיות קשובים להתפתחויות.
לצורך הבהרה ,ובניגוד לפרסומים השונים ,ענף החלב לא יעלה לדיונים בצוות כל עוד קיים הסכם
בין הממשלה לבין הענף .העניין הובהר השבוע עם ראשי משרד האוצר ,עם כל הזהירות המתבקשת
באמירה זו.
הרמת כוסית  -עובדי ההתאחדות
ביום חמישי האחרון התקיים טקס הרמת הכוסית המסורתי של עובדי ההתאחדות ,ובה הוצגו
ביצועי ההתאחדות בשנה האחרונה והתכניות לשנה הקרובה ,עם דגש על צוותי העבודה :צמיחה
התחדשות ,צוות אסטרטגי ,והצוות הענפי הפועל להגברת שיתופי הפעולה בין שיאון ,החקלאית
וההתאחדות.
דוד בן עוזיאל ,בעזרת מצגת ערוכה בתמונות של טיול העובדים להרי הקרפטים ברומניה ,סיפר על
המסלול והחוויה ,ובדרכו הציג סיכום של עשר שנים כיו"ר ועד העובדים; יאיר זליגר ,בתובנות
החיים ובעזרת דברי תורה ,החכים את כולנו.
הודענו על מינויה של שירלי לגזיאל למחליפתו של יאיר זליגר ,היוצא בסוף שנה לפנסיה ,לתפקיד
מנהלת מחלקת ביקורת חלב ,ומינוי מיכאל קוטלר למבקר חלב ראשי; הוא יעסוק בהכשרה של
מבקרים חדשים ,בביקורת בשטח ,בחיזוק ובהגברת בדיקות במגזר המשפחתי ,בסידור עבודה
ובהתייעלות מחלקתית .ברצוני לציין לטובה את התהליך שבו הוגשו ארבעה מועמדים לכל תפקיד,
ואחרי ראיונות אישיים שבהם נבחנו הדברים ,התקבלה החלטה .נמשיך לכוון ולקדם עובדים קיימים
ומתאימים לכל תפקיד בהתאחדות.
מכאן ברכתנו להצלחתם!
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בחירות למוסדות התאחדות  -אספה כללית
בהמשך להחלטת הוועד הממונה ובהתאם לאישור התקנון הסופי הוחלט על קיום אספה כללית
ב ;01.00.5102-בחלקה הראשון יתקיימו בחירות למוסדות ההתאחדות (מועצה והנהלה).
מיד אחרי ראש השנה ימנה הוועד הממונה את ועדת הבחירות ויתחיל המהלך המעשי של קיום
הבחירות.
נא לסמן ביומנים ולהבטיח את השתתפותכם באספה המתוכננת בבית התותחן בזיכרון יעקב,
החל מהשעה  9:11בבוקר.
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