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דוח מנכ"ל
פתח דבר :פנו אלי מספר חברים בבקשה  -אנא דווח על הדברים הטובים הקורים בענף!
א.

קרן סומאטיים
לפני כשש שנים נחתם הסדר בין המחלבות לבין מועצת החלב וההתאחדות המסדיר את השימושים של
קנסות הרפתות על "סומאטים גבוהים".
להזכירכם ,הנוסחה המוסכמת הייתה :שני שליש מהקנסות מועברים למתן פרסים ושליש לקרן לטיפול
ברפתות.
עברו שלוש שנים מחתימת ההסכם ,וכספים רבים הצטברו במחלבות; למעט חלוקת הפרסים ,לא טופלו
רפתות עם תוצאות פחות טובות.
ניסיונות לפתוח את הה סכם ולהגיע להבנות חדשות" ,נתקלו" בעמדה מקצועית חד משמעית :ההסדר
מביא תוצאות ושיפור תוצאות תמידי; בניתוח מעמיק הטובים ישתפרו יותר ובעלי התוצאות הלא
זכאים למתן פרסים גדל.
נאמרו דברים קשים בענף ,ואפילו גורמים המעורבים בכתיבת ההסדר העבירו בעצמם ביקורת צינית
וגונבת דעת.
למרות הכול לקחה על עצמה ההתאחדות הוב לה כוללת של פיקוח ובקרה וביצוע פרויקט בשותפות עם
המחלבות כולן ,ובתיאום של מועצת החלב במסגרת של ועדה מנהלת.
יצאו לדרך פרויקטים שונים של המחלבות ,של מועצת החלב בכוחות מדריכיה ושל ההתאחדות.
במשך שנתיים וחצי טופלו מעל  )!(300רפתות במסגרת זו ,והתוצאה היא אחת  -כל רפת משתתפת
יצאה ממעגל "הסומאטים הגבוהים" וחלק משמעותי מאוד כבר נהנים מקבלת פרסים.
הפרויקט נוצל למתן כלים נוספים לניהול הרפת וליישור קו מקצועי בהיבטים רבים אחרים ,וגם בנושא
זה המספרים משמעותיים מבחינת שיפור התוצאות המקצועיות והכלכליות של הרפתות.
תודות רבות לאפרי רייקין ולאלי ג'ורנו מתנובה ,לישראל בליט ולגדי פריידקס משטראוס ,לאוהד שבת
מטרה ,לחברת פרוג'קט בר ,לדנה מניס ממועצת החלב ולמדריכי ההתאחדות ,וכמובן לד"ר שמוליק
פרידמן ולאיציק שניידר המנהל את הוועדה המנהלת.
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ב.

בתי הספר החקלאים
בפסח הקרוב נס כם שלוש שנים של פרויקט משותף של הענף עם בתי הספר החקלאיים.
 220חניכים זכו להעשרה וללימוד מקצועי מעמיק של היבטי הענף.
על פי דיווח מנהלי בתי הספר ,רובם המוחלט עובדים ברפת ומובילים את צוותי העבודה.
ראוי לציין שיש שיפור בתוצאות הכלכליות והמקצועיות של רפתות בתי הספר והראיה לכך הן סדרה
ארוכה של השקעות נרחבות ברפתות (מכוני חליבה ,סככות ועוד.)...
יש כוונה ברורה להוביל ולהפוך את אחת הרפתות לרפת מחקר ורפת נוספת כרפת לדוגמה לאורחי
הענף מהארץ ובעיקר לאורחים מהעולם; הדברים נעשים בשיתוף פעולה נרחב עם התנועה הקיבוצית
ועם גורמים נוספים.
ההסכם נחתם לשלוש שנים והוא מסתיים עם סיום שנת לימודים זו.
בקיץ הקרוב יצטרכו מוסדות ההתאחדות להחליט אם ממשיכים להסכם נוסף.

ג.

פרויקט הערבה
בימים אלו נערכים הסיכומים השנתיים .בתחילתו של הפרויקט הצטרפו ארבע רפתות לליווי,
והתוצא ות ,לאחר שנתיים ,מרשימות בכל פרמטר; הגדלת הרווחיות היא משמעותית.
בשנה האחרונה הצטרפו עוד שתי רפתות ,והתוצאות מדברות בעד עצמן .רפת אחת לא משתתפת.
ההתאחדות ,בשיתוף מועצת החלב ובאמצעות חברת פרוג'קט בר נכנסות לשנה השלישית של הליווי,
ותקוותנו להמשך הצלחת הפרויקט.
פתיחת הרפת בעידן בשבוע שעבר הייתה סימן דרך אסטרטגי חשוב מאוד לענף ,וההתרגשות הייתה
גדולה .אנו מודים לכל החברים שהשתתפו באירוע.

ד.

היתרי העברה
כחלק מהשיח הכללי בעניין התשלומים וצורת התשלומים ,חלה מגמה חיובית.
בהיבט היתרי ההעברה  -ניתן להוריד עלויות רבות ולייעל מאוד את מערכת הדיווחים.
יש הסכמה עקרונית על הורדת העלויות ,מעבר לאגרה שנתית מופחתת משמעותית עם התניה ברורה
של כניסה מרבית למערכת הדיווחים החדשה של משרד החקלאות דרך תוכנת הניהול נעה.
זו קריאה ראשונה ,ובימים הקרובים יתפרסם מכתב רשמי בנושא.
שבוע טוב
אביתר דותן

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3088900
טלפון04- 6279700 :
פקסFAX: 972-4-6273501 04 - 6273501 .
E-mail: inbal@icba.co.il

38900 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700

