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דוח מנכ"ל
.1

לימודים במכללת רופין
בשבוע האחרון פורסמו אינפורמציות שונות בהקשר של הלימודים במסגרת מכללת רופין.
הבהרה :אין שום בעיה בגיוס כספים לטובת המשך הלימודים.
מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר מעוניינות מאוד במסגרת של לימודי רפת ,אבל בהתניה ברורה:
התכנים חייבים להיות אקטואליים ומתואמים למציאות הקיימת בעבודת הרפת.
אנחנו מנהלים מגעים זמן רב עם משרד הכלכלה ועם הגורמים השונים בשוק האקדמאי בנושא.
עדיין לא הוגשה תכנית מתאימה ותואמת את הצרכים.
דוד בן עוזיאל מההתאחדות ריכז עבודה בנושא והוגשה הצעה לגורמים השונים ,ועד עתה עדיין לא
התקבלה תשובה.
אנו רואים חשיבות עליונה בקיום מערכת סדירה ורב שנתית.
לצורך כך ,צריך פחות להתעסק בהפצה של קריאות "הצילו" אלו ,ויותר בחיפוש הדרך הנכונה לקהל
סטודנטים המעוניין בלימודים מאתגרים ומעניינים.

.2

מאבק החקלאות
אנו מוצאים את עצמנו שוב במאבק על עתיד החקלאות.
אני קורא לכל חברינו להצטרף מהיום למאבק ,לקרוא את הודעות התאחדות חקלאי ישראל
המתפרסמות ,ולהצטרף  -כל אחד באזורו  -לפעילות השונה.
חברי מוסדות ההתאחדות השותפים במטה המאבק הם טוטי בלוך ופלג אוריון ,וניתן לפנות אליהם בכל
שאלה ובקשה.

.3

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 בקריה החקלאית בבית דגן.
לאור חשיבותו הרבה של הנושא ,אנו מזמינים אתכם להשתתף ביום עיון זה ומבקשים כי תיידעו בכך
את מרכזי המשקים ותזמנו למפגש את כל הנוגעים בדבר.
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