התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 20בספטמבר2015 ,

דוח מנכ"ל
אספה כללית
הוועד הממונה מינה השבוע את ועדת הבחירות לבחירת מוסדות ההתאחדות במסגרת האספה
הכללית ,בהרכב הבא:
משה תרשיש (מבקר הפנים)  -יו"ר
חברי ועדה נוספים :אבי ויצמן (מגזר משפחתי) ,בני בוגנים (מגזר שיתופי).
בימים הקרובים יישלחו מכתבים לכל חברי ההתאחדות ובהם פירוט זכויות החבר לקראת הבחירות.
אתם מתבקשים לעקוב אחרי הודעות ועדת הבחירות באתר האינטרנט של ההתאחדות.
הדואר עובד לאט! ואנחנו בתקופת חגים! כמו כן ,יישלחו הודעות דרך מיילים וחלקן בהודעות סמס.
להזכירכם :האספה הכללית תתקיים ביום שלישי  17.11.15בבית החייל בזיכרון יעקב בשעה .09:00
חלקה הראשון יהיה בחירות למוסדות ההתאחדות וחלקה השני יוקדש לנושאים ענפיים ולדיון בהם.
אנא הבטיחו את השתתפותכם.
ראו בהודעות אלו ,המדווחות על האספה בשבועות הקרובים וימשיכו להתפרסם ,כהזמנות רשמיות
לאספה.
התקנון מוצג באתר האינטרנט של ההתאחדות לעיונכם.

משבר הסורגום (נמסר ע"י שייקה פורת)
בתאריך  10.9.15יצאה הוראה גורפת של האגף לפיקוח על המספוא בשירותים הווטרינרים על איסור
שימוש גורף בתחמיצי סורגום עד לקבלת אישור פרטני לכל בור תחמיץ.
הוראה זו באה בעקבות הערכת סיכונים שבוצעה באגף ,עקב אבחון של פטריית הארגוט במקומות
שונים ברחבי המדינה.
בימים אלו נערכים באגף למיפוי הבורות ברחבי המדינה ,וכניסה מהירה לדיגום ולבדיקה של
הסורגום לרעלנים.
אנו בהתאחדות מגדלי הבקר ,ביחד עם פורום מרכזי מזון ,ערים לחומרת הבעיה שנוצרה כתוצאה
מאיסור השימוש למשקים אשר הסורגום מהווה מרכיב במנת הפרות או שלוחות אחרות בעדר.
אנו מצדנו נפעל למציאת פתרון מהיר ויעיל לשחרר את איסור השימוש תוך נקיטת זהירות בכל
הקשור לבריאות הבקר ולבריאות הציבור.
כמו כן ,נדרוש מכל הגורמים לפצות פיצוי הולם ורחב את כל בעלי הבורות אשר יינזקו כתוצאה
מהצו המורה על איסור השימוש.
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