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דוח מנכ"ל
א.

מוסדות ההתאחדות
במהלך השבוע האחרון התקיימו דיונים במסגרת ההנהלה ומועצת ההתאחדות בנושא ההסכם הענפי
החדש .מיד לאחר החגים נתחיל בסבב כנסים ,פגישות ומפגשים בנושא זה .אזור או יישוב המעוניינים
בדיון מסוג זה  -אנא צרו קשר עם ענבל בהתאחדות.
להזכירכם  -סבב זה ,שיתקיים בחודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר ,יסתיים באסיפה כללית שלא מן
המניין ,שאותה אישרו השבוע מוסדות ההתאחדות.
כמו כן ,אושר מאזן ההתאחדות לשנת  ,2016והוא יוצג באתר האינטרנט של ההתאחדות.

ב.

 60מיליון ליטר
בתקופה הקרובה שר החקלאות אמור לאשר את תוספת המכסה ויתחיל דיון באופן החלוקה.
בקשתי מכל אלה הקשורים לענף :התעלמו מכל מיני פרסומים של רעיונות כאלו או אחרים ומשיח
המבוסס על שמועות ועל מכתבי סרק בין ממשקי הענף .מכסות חלב מחלקים לפי חוק החלב ותקנותיו,
וכך יהיה גם השנה .ההתאחדות ,כמו בשנים האחרונות ,לא תיתן ,ערב הסכם חדש ,לשום גורם חיצוני
או פנימי לשבור את ההסכמות הענפיות המבוססות על חוק ,ולכן הימנעו מתגובות מיותרות.

ג.

פעילות המעבדה המרכזית לחלב בתקופת חגי תשרי  -ד"ר מרינה גיפס מנהלת המעבדה המרכזית
כמו בכל שנה ,המעבדה המרכזית תפעל בתקופת החגים ,כולל בימי חול המועד ובערבי חג ,אך
במתכונת מיוחדת.
 הובלת הארגזים מנקודות האיסוף למעבדה תתבצע כל יום ,חוץ מימי שישי וערבי חג
 ניתן לאחסן ללא חשש ארגזי ביקורת חלב במקררים שבמחלבות ,עד להובלה למעבדה
 בערבי חג  -קבלת ארגזים בקיסריה רק עד שעה  9ובתיאום טלפוני ,כי השערים של הבניין יהיו
סגורים .עדיף להביא את הארגזים למקררים בנקודות האיסוף
 בחול המועד סוכות ניתן יהיה להביא ארגזים מלאים למעבדה בקיסריה בין השעות
 7.00ל ,14.00-בתיאום טלפוני (שערי הבניין יהיו סגורים)
 בכל שאלה או בקשה  -אנא פנו למחלקת אריזה ,בטלפון  04-6279736או , 04-6279737
או לד"ר מרינה גיפס ,מנהלת המעבדה ,בטלפון 052-3744433
שבוע טוב
אביתר דותן
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