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דוח מנכ"ל
א.

סיור ומפגש עם הצוות המקצועי של ההתאחדות
במסגרת תכנית העבודה של מחלקות ההתאחדות לשנה הקרובה יתבצעו מפגשים וסיורים ברפתות
של נציגי כל מחלקות ההתאחדות במשותף :מעבדה ,ביקורת חלב ,הדרכה ,נעה ומערכות המידע
והנהלה.
מתכונת הסיור כוללת בתוכה הכנה מוקדמת מול היישוב ומול כל רפת בנפרד בניתוח מקצועי והצגת
ניתוח רוחבי ומתן תשובות ורעיונות בכל נושא.
הסיור הראשון מתוכנן במושב יכיני והוא יתקיים ביום שלישי הקרוב ( 31.1.17שימו לב :התאריך
השתנה).

ב.

מלגות ודרושים  -ההתאחדות
במשך השבועות האחרונים פרסמנו קול קורא למלגות המחולקות על ידי ההתאחדות ובמקביל
הודעות דרושים לעבודה בארגון.
התקבלו  11בקשות למלגות ו 14-פניות עם קורות חיים לטובת הצעות העבודה.
תודות לכל הפונים .אין ספק שמספר הפונים הוא נמוך וגורם למחשבות רבות.
בחודש פברואר יתקיים כנס ענפי בנושא "חוסר בכוח אדם ענפי" עם אנשי משרד החקלאות ונושא
זה יידון בהרחבה.
במקביל אנו עדיין ממתינים לתשובות ממכללת רופין בעניין לימודי הרפת.

ג.

עדכון בנוגע למקררים במחלבות  -ד"ר מרינה גיפס ,מנהלת המעבדה המרכזית
המקרר של ההתאחדות ,הממוקם במחלבת טרה נעם בנתיבות ,הועבר מאזור קבלת החלב לעמדת
השומר בכניסה למחלבה.
גם הארגזים הריקים שאנו שולחים נמצאים מיום ראשון האחרון  22.1.17במתקן ייעודי בכניסה
למחלבה.
המקרר במחלבת שטראוס באחיהוד לא תקין ,נא לא להביא לשם ארגזי ביקורת .כאשר המחלבה
תסיים להכין מקום מקורה למקרר ,תדאג ההתאחדות לקניית מקרר חדש.
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ד.

כנס המשק המשפחתי בענף החלב
הכנס יתקיים בתאריכים  22-23.2.2017במלון השרון בהרצליה.
תכנית הכנס וטופס רישום נמצאים באתר ההתאחדות.
נעשו שינויים בתוכנית ,בהתאם לבקשת רפתנים שביקשו יותר זמן להביע את דעתם בענייני הענף.
כמו כן ,מחיר ההשתתפות בכנס ירד בשל השתתפות מועצת החלב ,התאחדות מגדלי בקר ותנועת
המושבים.
השתתפותכם חשובה וכדאי להגיע.

ה.

ניתוח סקר  2015והשפעותיו  -כולל יחסי הסחר לשנת 2016
ביום שני  ,27.2.17החל מהשעה  ,10:00נערוך כנס ענפי בבניין ההתאחדות בהשתתפות רחל בורושק
ולירון תמיר ,ובו יוצג הסקר ופרשנותו הכלכלית.
כמו כן נעסוק בדיון על רעיונות עתידיים להמשך חיזוקו של הענף.
המעוניינים להשתתף בכנס מתבקשים להודיע לענבל בטלפון 04-6279700
או למייל , inbal@icba.co.il :או דרך מחלקת לשכת השירות ,כדי שנוכל להיערך בהתאם.

שבוע טוב
אביתר דותן
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