התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 15בינואר2017 ,

דוח מנכ"ל
א.

ניתוח סקר  2015והשפעותיו  -כולל יחסי הסחר לשנת 2016
אנו מתכננים לערוך כנס ענפי בבניין ההתאחדות בהשתתפות רחל בורושק ולירון תמיר ובו יוצג
הסקר ופרשנותו הכלכלית.
כמו כן נעסוק בדיון על רעיונות עתידיים להמשך חיזוקו של הענף.

ב.

ההון האנושי של הענף
כנס נוסף מתוכנן שבמרכזו יתקיים דיון של מנהלי רפתות בנושאים הבאים:
א .כוח אדם ענפי בחסר  -בדיון זה ישתתפו אסף לוי סמנכ"ל משרד החקלאות לתכנון וצוותו.
ב .מערכת לימודים למסגרת של הנדסאי/אקדמאי בהתמחות ברפת.
ג .תוצרי הפרויקט המשותף בין בתי הספר החקלאיים ובין מועצת החלב וההתאחדות.
בימים הקרובים נפרסם באתר את מועדי הכנסים.

ג.

סיור ומפגש עם הצוות המקצועי של ההתאחדות
במסגרת תכנית העבודה של מחלקות ההתאחדות לשנה הקרובה יתבצעו מפגשים וסיורים ברפתות
של נציגי כל מחלקות ההתאחדות במשותף :מעבדה ,ביקורת חלב ,הדרכה ,נעה ומערכות המידע
והנהלה.
מתכונת הסיור כוללת בתוכה הכנה מוקדמת מול היישוב ומול כל רפת בנפרד בניתוח מקצועי והצגת
ניתוח רוחבי ומתן תשובות ורעיונות בכל נושא.
הסיור הראשון מתוכנן במושב יכיני ביום שני .30.1.17

ד.

רכז התארגנות הרפת המשפחתית
לקראת סוף השנה החליף ישראל (טוטי) בלוך את זיו מטלון בתפקיד.
אנו מודים לזיו על שיתוף הפעולה ועל עבודתו.
עם כניסתו טוטי עוסק במספר אירועים משמעותיים המשפיעים באופן רוחבי על הענף
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כגון :תקנות מכסות דור המשך ובעיות ממוקדות של בעלי מכסה הנמצאים בפרשת דרכים מול
המחלבות ובניית תהליך הישארותם בענף החלב בתנאים שונים.
במסגרת תפקידו הוא מטפל בבעיות פרטניות שונות בנושאי שפכים וכו'.
וכמו כן ,שותף כנציג המגזר המשפחתי בכל הידברות או דיונים בנושאים שונים הקשורים לענף.
ומכאן ברכתנו בהצלחה.
ה.

מלגות
במהלך  2017יחולקו על ידי ההתאחדות שלוש מלגות לימודים (לשלוש שנים) ללימודי תואר ראשון
לדור ההמשך בענף ,בתנאי הבסיס הבאים:
א .לימודים במסגרת הפקולטה לחקלאות.
ב .בנות או בני משק שיתופי או משפחתי חברי ההתאחדות.
ג .התחייבות לחזרה לעבודה במסגרת הענף (במשק או במסגרת ההתאחדות או ממשק
ענפי מוכר).
רצוי לצרף מכתבי המלצה.
ניתן להגיש בקשות עד 1.2.2017
המעוניינים מתבקשים להעביר לענבל קורות חיים למייל inbal@icba.co.il

ו.

דרושים
ההתאחדות נמצאת בהליך איתור של התפקידים הבאים ,ואנו רוצים לתת בהם עדיפות לאנשי ענף
החלב:
 .1איש מערכות מידע
 .2מדריך למחלקת הדרכה (נעה)
 .3מבקרי חלב (בחודשים האחרונים קלטנו שלושה צעירים מהמגזר השיתופי במתכונת של
לימודים ועבודה ,ונגביר את קליטת העובדים על פי תהליך זה)
 .4סטודנטים למעבדה המרכזית (עבודה מזדמנת).
המעוניינים מתבקשים להעביר לענבל קורות חיים למייל inbal@icba.co.il
ניתן להגיש בקשות עד 1.2.2017

שבוע טוב
אביתר דותן
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