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 דוח מנכ"ל
 

 
 הסכם ענפי חדש

 
 .ימים האחרוניםב לא פרסמתי שום עדכוןשראשית אתנצל על 

לכתוב ולתאר את הדברים בצורה המדויקת ביותר ולא מזווית שרציתי בחרתי זאת מהטעם 
ים כדי לא לפגוע באף אחד או בגורמ ,הפרשנות או האמוציות העומדות מסביב להסכם ענפי חדש

 ובכלל ברצון הבסיסי ליצור היתכנות לאופק חדש לענף שלנו. ,כאלו או אחרים
הסכמת מוסדות ענף במותנה  ,ניהם על הסכם ענפי חדשיהאוצר חתמו במשרד משרד החקלאות ו

 סכם הועבר הלילה בממשלה במסגרת תקציב המדינה לשנים הבאות.הוה ,החלב
סכם בין המשרדים הה ,לא יהיו הסכמותם או 1.2.2018 אהתאריך האחרון להודעת ההסכמה שלנו הו

 .2019-בונחזור למשא ומתן בוטל י
 זהו מהלך אמיץ של משרדי הממשלה מתוך אמון שלהם בענף!

בהיר את הדברים בצורה הברורה או ,למתרחש בענף כולו בימים האחרוניםבאשר יש שמועות רבות 
 :ביותר

ועל כך נשמור מכל  ,להגיע להסכמות בין המגזריםתאחדות חובה התקנון ה ל פיבסופו של יום וע
 משמר.

ולכן על כולנו לפעול באחריות גדולה ולשמור על  ,יות בדיוק כמו לאי הסכמהולהסכמה משמע יש
 ,למרות אי הסכמות כאלו או אחרות ,בימים האחרונים :ואני מדגיש .שיח מכובד ועם כבוד הדדי

 עלינו לשמור על כך בכל מאודנו!ו ,עם כבוד שמר הענף על שיח
הרפתן  עדלכל הרפתנים, להציג היא תאחדות המטרת ה ,בשבועיים הקרובים לפני קבלת החלטות

 יות ופעולותיו וכך נפעל.וולהסביר את המשמע ,את ההסכם ,האחרון
 בכל שעה ולכל פורום. ,לכל מקוםלהציגו ונגיע  ,אנו בונים את לוחות הזמנים

 נפרסם את פרטי הסכם המוצע וכל אחד יוכל ללמוד אותו. ראשון הקרוביום ב
 לשקיפות מלאה וכך אעשה. יהתחייבת

 
כום הכספי "הצבוע"  יברמת הס; עדיין לא הסתיים המשא המתן הסופי של ההסכםשברצוני לציין 

 ,את הרפורמה םלערוך בו מספר שינויים המתרכזים ביכולת לייש םאנו מעונייני. לא יחול שום שינוי
 חשיבות בבוא העת להגעה להסכמות.הם להיה תו ,בעיקר במגזר המשפחתי

 

 
 

 שבת שלום לכולם
 אביתר


