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הכנס השנתי למדעי הבקר 2015
מספרי שיא בהשתתפות בהרצאות ,בתערוכה ,בערבי המחלבות ובמספר הלינות!
עבודת תכנון והכנה בהובלת ד"ר טובה אברך ממועצת החלב בשיתוף ד"ר גבי עדין ,מיכל אברהם משה"מ
וענבל בלס מההתאחדות הניעו את ההפקה בפועל לביצוע מדויק של התוכניות.
בנות מחלקת השירות של ההתאחדות ,רינה רחמים ולימור חסיד ,היו חלק משמעותי בהצלחת הכנס
מבחינת הארגון .הוועדה המקצועית המשיכה במסורת הרצינית והמחייבת למנף את הידע המקצועי הנרכש
מדי שנה לכלל העוסקים בענף ,ומכאן תודתנו לד"ר גבי עדין ,לד"ר שוקי מירון ,לד"ר מאור קדמי,
לד"ר יניב לבון ,לד"ר עדין שווימר ולד"ר עוזי כוכבא חברי הוועדה.
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חתימת מזכר הבנות עם ההתאחדות הסינית DAS
בבוקר היום השני של הכנס נחתם מזכר הבנות עם מזכ"ל ההתאחדות הסינית ;Mr.Gu Jicheng
המזכר כולל הבנות של שיתוף פעולה מלא בתחומים הבאים:
א .תכנון והקמה של מערכת מרכזית לענף החלב הסיני.
ב .מאמץ משותף לקבלת אישור של השירותים הווטרינרים הסיניים להכנסת זרמה ישראלית לסין.
ג .השתתפות מומחים משני הצדדים בכנסים מקצועיים.
ד .מתן שירותי ייעוץ לרפתות בסין בכלל התחומים בפעילות מרוכזת בהתאחדות הישראלית ע"פ
דרישה של ההתאחדות הסינית.
בביקור הנוכחי השתתפו בעלי מחלבת הענק  YILIומנהליה.
בעלי החברה הגישו הצעה מסחרית כתובה לשת"פ מסחרי והעניין יובא לאישור המוסדות במהלך ינואר.
להזכירכם ,על פי החלטות המוסדות ,נושא המסחור בידע של ההתאחדות הוא בסדר עדיפות גבוה כדי
ליצור מקורות הכנסה חדשים להתאחדות בשנים הקרובות; ניתן לציין את ההתקדמות העצומה בעניין.
מכאן תודתנו לזיו מטלון ,לשחר אור גבע ,לאפרים עזרא ,לד"ר יניב לבון ולדוד בן עוזיאל על התמיכה ועל
השותפות המשמעותית בדרך ליעדים אלו.
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חודש דצמבר
האסיפה הכללית על כל מרכיביה ,ארגון וביצוע הכנס בירושלים ואירוח והסכם עם ההתאחדות הסינית
היו הנושאים שבהם טיפלנו במהלך חודש נובמבר; במקביל נערכה עבודת מטה והכנה לקראת ההכרעות
הענפיות הצפויות במהלך חודש דצמבר.
מספר נושאים כגון :הסדרה מול מועצת המים בנושא תקנות השפכים וכתוצאה מכך תוצאות הזוכים
בנושא הפיילוטים ,מנגנון קרן הסומאטיים לשנים הבאות ובעיקר תכנון ומדיניות התשלום לשנת ,2016
יטופלו במהלך חודש דצמבר .נוסף על אלה :תיערך ישיבה ראשונה של מועצת ההתאחדות הנבחרת
ובחירה של הנהלת התאחדות חדשה ,יאושרו תקציב ותוכנית ההתאחדות לשנה הבאה ,הכוללת בתוכה
יישום המלצות צוות הצמיחה וההתחדשות ,והגעה להסכמות ענפיות (שיאון ,חקלאית וההתאחדות)
סופיות באיחוד המשאבים והתיאום בנושאים של הדרכה ,רכב ובטיחות ,ובניית תשתית לדיון במהלך 2016
בנושאי הכספים ומערכות המידע.
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