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ייצור חלב
בשלב זה ייצור החלב מתנהל על פי התכנית השנתית ,עומסי החום כבר כאן...
ואנו עוקבים על בסיס יומי.
בכל מקרה ,החל מספטמבר מסתמנת היתכנות רבה של חוסר בחמאה.
בזמנו אושרו לייבא  700טון ועד היום נכנסו לארץ כ 140-טון.
יש קריאה לשנות את מדיניות  2016כבר בחודש הקרוב; ההחלטה צריכה להתקבל בהתאם למצב קרנות
המועצה.
אין לנו שום כוונה להגיע בסוף להתחשבנות ולמצב של תשלומי יצרנים כקנסות ,הכול צריך להיות
בכובד ראש ובאחריות ,וכך נעשה.
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בשבילי רק חלב ישראלי
אנו מתארגנים ,במועצת החלב ובהתאחדות ,לקראת קמפיין ענפי שיווקי-פרסומי בסביבות
ספטמבר-אוקטובר ,בכל מקרה רק אחרי ההודעה על חוק ההסדרים.
קיימות ,רווחת בעלי חיים ,החזקת אדמות ,דור המשך ,חשיבותו של חלב איכותי ושמירה על בטחון
המזון והביטחון התזונתי יהיו המניע של הקמפיין.
כחלק מהפרויקט ,יוזמן הציבור לראות מקרוב את הענף ,ואנו מחפשים רפתות המעוניינות להיות חלק
מהקמפיין; יעמדו משאבים כספיים ,ארגוניים ופרסומיים למהלך זה .אנא פנו לדוד בן עוזיאל או לענבל
בהתאחדות או לאדריאנה במועצת החלב.

.3

שונות
מתחמי רפת  -נסגרה הרשימה של היישובים המעוניינים להיות חלק מהפרויקט.
בשבוע הקרוב תגובש טיוטה ראשונית של קריטריונים לפיילוט שיערך ב.2018-2017-
כרגע מוקצב בתקציב המדינה סכום של  5מיליון ש"ח ולהערכתנו ייבחר יישוב אחד המתאים.
פרויקט משותף עם ההתאחדות הסינית  -תודה לכל הפונים .הרשימה נסגרה וצוות מקצועי יבנה את
הנבחרת הסופית על פי האוריינטציה הנדרשת למסע מיפוי הרפתות הנדרש .במהלך ספטמבר נערוך יום
הכנה בהתאחדות.
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כחלק מהתכנית/העסקה המתגבשת אנו פועלים להיכנס לשיתופי פעולה מסחריים עם גופים שונים
בענף הרפת והדברים יובאו כבר בספטמבר לדיונים במוסדות ההתאחדות.
מדריך לנעה בצפון  -לאחר תהליך ארוך של איתור ,הוחלט על ידי צוות האיתור לקלוט כמדריך נעה
בצפון את פרננדו רבינוביץ' מבית השיטה; מכאן ברכתנו להצלחה.
תכנית השקעות לשנת  - 2017בימים אלה אפרים עזרא פועל לאפיין את מערכות המחשוב (מספר העדר
ועד נעה) של ההתאחדות כדי להתאימן למודרניזציה; עד חודש אוקטובר יגיעו התכניות למוסדות
ההתאחדות לדיון.
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