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דוח מנכ"ל
.1

כנס מדעי הבקר ה28-
שיא חדש של משתתפים בהרצאות ושיא חדש של מציגים בתערוכה ,ערבי תרבות נעימים...
ארגון הכנס היה ללא תקלות ומכאן תודות ענקיות לכל השותפים ולמארגנים.
להתראות בשנה הבאה!

.2

פתיחת מכסות היבוא לבשר מצונן
התאחדות חקלאי ישראל תוביל את ההסדרה מול משרד האוצר בתיאום מלא עם כל הגופים
האינטרסנטים של העניין.
רחל בורושק הציגה מתווה המייצג את עמדתנו מול המוסדות.
מחאת "החלון של כחלון" כרגע בהקפאה בעקבות גל השריפות בחיפה.

.3

החקלאית
בימים הקרובים יחל תהליך גישור בין רופאי החקלאית להנהלת החקלאית.
העיצומים השונים הופסקו לאלתר עם ההסכמה הרשמית לתהליך.

.4

היתר העברה אוטומטי לבקר
נא לעקוב אחרי הפרסומים של השירותים הווטרינריים להליך החדש.
הדברים מפורסמים באתר ההתאחדות.
אנו עורכים בימים אלו "פיילוט" ברפת בית העמק כדי לבדוק את המערכת ,והעניין יורחב בשבועות
הקרובים.
ההליך מלווה על ידי מחלקת נעה בהתאחדות וניתן לפנות ליניב לבון בשאלות בנושא.

.5

מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת ,עדכונים עד כה  -יום עיון בנושא
יום עיון שיעסוק בעדכון כללי בנוגע לתקנות מים וביוב ולהשלכותיהן על הטיפול בשפכי רפת החלב
ומתקני החלוץ שאושרו למענקים ,יתקיים ביום שלישי ,כ' בכסלו תשע"ז ,20/12/16 ,באודיטוריום ע"ש
כהן בקרייה החקלאית בבית דגן.
לאור חשיבותו הרבה של הנושא ,אנו מזמינים אתכם להשתתף ביום עיון זה ומבקשים כי תיידעו בכך
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את מרכזי המשקים ותזמנו למפגש את כל הנוגעים בדבר.
סדר היום יפורסם בהמשך.
לפרטים ולהרשמה:
מיכל אברהם ,רכזת הדרכה  -אגף בעלי-חיים ,ניידmichalav@moag.gov.il ;050-6241081 :
בת-שבע בדוח ,רכזת הדרכה  -אגף אגרו-אקולוגיה ,ניידbatsheva@moag.gov.il ;050-6241601 :
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