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 91ביוני6192 ,

דוח מנכ"ל
עדכונים
 תקלה נוספת במערכת המעבדה המרכזית התרחשה השבוע בנושא בדיקות הסומאטיים -
בדיקות מגורמים שונים נפסלו .תהליך הבדיקה הסתיים וניישם את המסקנות .אנו מתנצלים
בפני הגורמים השונים על מקרה זה.
 הוגשו הערות הענף בנושא תקנות צער בעלי החיים אחרי שימוע ציבורי של השירותים
החקלאיים ובקשה של ההתאחדות להערות המגדלים .ההליך כולו הוא פנימי בתוך משרד
החקלאות ויגיע לתקנות לכנסת רק אחרי גמר השימועים והדיאלוג בין כל הממשקים; נדווח
במשך החודשים הקרובים על ההתקדמות.
 שבעת הפיילוטים בנושא הפתרון של השפכים יצאו לדרך וחלקם כבר מניבים תוצאות
מעודדות .אנו שבים ומזכירים לא להשקיע בתחום זה כספים עד גמר הפיילוטים ופרסום
התוצאות.
 הושגה התקדמות בנושא העובדים הזרים בהיבט השותפויות; התקנות יאפשרו העברת עובד
זר מכל שותף לרפת המשותפת החל משנת  .6192העניין לא נסגר רשמית אבל זהו הכיוון
הסופי של התקנות .ביתר ההיבטים הדיאלוג ממשיך ,ותודות לדרור לבנון מכפר ויתקין
והתומך מקצועית בתהליך זה.
 בנושא האגודות המייצגות והעמקים החמים ,הדיאלוג מול משרד החקלאות ומועצת החלב
עומד לפני סיומו ומסתמן פתרון קצוב בשנים לעניינים אלו .להזכיר לכולנו  -החרגות אלו הן
בניגוד לחוק החלב ופרשנותו המשפטית ,ולכן הגעה להסכם על המשך תהווה הישג
למגדלים.
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 אירועי הגורמים השונים הקוראים לעצמם מגני בעלי חיים נמשכו השבוע ונתקלו בעמידה
נכונה של צוותי הרפתות; לא נרשמו עימותים מכל סוג וצריך לשמור על כך; רפתות רבות
יישמו את ההמלצות על אבטחת המידע הממשיכות להיות מפורסמות באתר.
 יום עיון ענפי ייערך ב - 2.2.6192-בסיום היום אגיש דוח מצב ענפי על אתגרי שמירת משטר
התכנון ,לירון תמיר ממועצת החלב יציג את הדברים ממבט מועצת החלב ,ונערוך דיון ענפי
ובמרכזו השאלה" :האם לקנות מכסות בתהליך הניוד?"

 בשבוע האחרון ערכה ההתאחדות אירוע פרידה מפורשי השנים האחרונות; במרכז האירוע
הייתה פרידה מיאיר זליגר לאחר  19שנה ומרמי הרשמן אחרי  01שנה ,וכן מבועז חנוכי
ומשחר אור גבע .השתתפו בו מזכירי העבר של ההתאחדות והאירוע היה מכבד ומכובד.
תמונות מהאירוע מפורסמות באתר.
 אנו פועלים לשינוי קונספט ביתן ההתאחדות בכנס מדעי הבקר; נשמח לקבל לרעיונות -
אנא פנו לענבל בהתאחדות.

שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  5103מיקוד 5188811
טלפון10- 0078711 :
פקסFAX: 972-4-6273501 10 - 0075310 .
E-mail: inbal@icba.co.il

38900 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

