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 דוח מנכ"ל
 
 

 עקרונות הרפורמה החדשה א.

 תאחדות להסכם ענפי חדש ארוך טווח.המשרד האוצר קיבל את מתווה ה

משרדי הממשלה את הדרך היחידה קיבלו בימים האחרונים  ,לאחר דיונים במשך החודשיים האחרונים

ואספקתו  ואיכותולב הישראלי לשמור על תנובת החבמטרה להמשך ניהול הענף בצורה אחראית 

 לצרכן.

  - יש לומר; אנו פעלנו בשנים האחרונות רבות כדי לבנות "מתווה" נכון המיטיב מהרפתן ועד הצרכן

ומעולם לא התקבלה הצעה אחרת מגורם פנימי זה או  ,המתווה המוסכם היום היה היחיד מבחינתנו

 אחר.

מודל  תמיכה ישירה, השולחן לא מעט פתרונות, החקלאות "שמו" עלמשרד משרד האוצר ו ,לעומת זאת

 התוממשלה ושכנעה אלבסופו של יום היכולת המקצועית שלנו הוכיחה  .מודל אירופה קליפורניה,

 ; לקבל את עמדתנו עד תומה

 הסכם ארוך טווח

 תיותוהשקעות משמע

 מנגנון תמיכה ישירה ברפתן הקטן

הפחתת מחיר  מול ורה" למחירים המפוקחיםמנגנון העברה של הפחתת האגורות "אגורה מול אג

 המטרה בצורה רב שנתית

 .צור המקומייפתיחת היבוא בצורה הדרגתית בצורה רב שנתית עם גידור סיכונים לי

מפגשים שונים ואושר בחודשים האחרונים במוסדות ב"מתווה" זה הוצג לאורך כל השנה בכנסים ו

 תאחדות.הה

בו נציג את )שעל מיקומו נודיע בהמשך(, כנס ענפי ושיאו ב ,ענפיבימים הקרובים נבצע תהליך הסכמות 

 ההסכם כולו.

 ההסכם המתגבש נכון לענף ויחזק את הוודאות ואת צמיחת הענף.

 סכם.האותו עם השלמת הכתיבה של הונוכל להסביר מאוד משמעותיים יש בהסכם הישגים 

במפגשים שהתקיימו בכפר ויתקין וברמת הגולן והשבוע באביגדור נמשיך "להקשיב" ולקבל תובנות של 

 הרגע האחרון.
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 נימה אישית ב.

עוד לא הסתיימה מלאכת "ההסכם" ועדיין קיימת אפשרות סבירה לחלוטין של אי הגעה להסכם 

 מסיבות כאלו או אחרות.

אחראית בחודשיים האחרונים הרגועה ו, השקטהההתנהלות הבכל זאת אני רוצה להודות לכולם על 

על שאלות קשות ושיח ענפי  ,בעלי המשקים ,תאחדות ובעיקר מכםהועל הגיבוי המוחלט ממוסדות ה

 הגון המייצג את רוח הענף העוצמתי שלנו.

על ללכת ם אבידי הענף כולו החלטה  ;וזו תשובתי פנימית", העל "פוליטיקבימים האחרונים נשאלתי 

 וכך נפעל. ,ולא על אף אמירה כזו או אחרת 2019-בהסכם היום או 

 

 
 
 
 

 שבוע טוב

 אביתר דותן

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


