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דוח מנכ"ל
א.

ניתוח 2016
ביומן הקודם כתבתי על ההתייחסות לתוצאות הענף בשנת .2016
לצערי לא השלמנו עד רגע זה את נושא יחסי הסחר .בימים הקרובים הוא יושלם ואז נוכל לתת
מבט רוחבי בנושא.

ב.

רופין
בשבוע האחרון נפגשנו עם מנהלת המרכז תמי צוקרמן .הושגו הסכמות עקרוניות למערכת לימודים
מתבקשת הכוללת בתוכה את היכולת להגעה לתואר אקדמאי במנהל עסקים עם התמחות ברפת.
כרגע אנו ממתינים לתשובה הסופית של רופין והיתכנות עם אפשרות ליציאה לדרך כבר בשנה
הקרובה.

ג.

מתחמי רפת
במהלך השבוע נערכו פגישות בנושא ביישובים עם פוטנציאל לכך ובמשרד החקלאות כדי לקדם
את הפרויקט ליישום.
הבעיה המרכזית בשלב זה היא חוסר היתכנות של היישובים ,למעט יישוב אחד ,לעמוד מבחינת
תב"ע מאושרת; היתכנותו של יישוב זה תלויה באישור לבניית מתחם נוסף על הקיים ,ועל כך יש
מחלוקת.
חשיבות הפרויקט תביא את הפתרונות בזמן הקרוב.

ד.

מכסת דור המשך
כרגע קיימת מחלוקת על אופן החלוקה ברמה הטכנית .אנו מחפשים דרכים נוספות המאפשרות
למקסימום מקבלי מכסה העומדים בקריטריונים לקבל אותה במהלך השנה.
להחלטה משמעויות רבות והחשיבות היא להגיע להסכמה עם משרד החקלאות למצות הליך זה
היטב ,כדי שיהיה בסיס ותקנות המאפשרות הטבות עתידיות נוספות.
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ה.

מלגות
במהלך  2017יחולקו על ידי ההתאחדות שלוש מלגות לימודים (לשלוש שנים) ללימודי תואר ראשון
לדור ההמשך בענף ,בתנאי הבסיס הבאים:
א .לימודים במסגרת הפקולטה לחקלאות.
ב .בנות או בני משק שיתופי או משפחתי חברי ההתאחדות.
ג .התחייבות לחזרה לעבודה במסגרת הענף (במשק או במסגרת ההתאחדות או ממשק
ענפי מוכר).
רצוי לצרף מכתבי המלצה.
ניתן להגיש בקשות עד 1.2.2017
המעוניינים מתבקשים להעביר לענבל קורות חיים למייל inbal@icba.co.il

ו.

דרושים
ההתאחדות נמצאת בהליך איתור של התפקידים הבאים ,ואנו רוצים לתת בהם עדיפות לאנשי ענף
החלב:
 .1איש מערכות מידע
 .2מדריך למחלקת הדרכה (נעה)
 .3מבקרי חלב (בחודשים האחרונים קלטנו שלושה צעירים מהמגזר השיתופי במתכונת של
לימודים ועבודה ,ונגביר את קליטת העובדים על פי תהליך זה)
 .4סטודנטים למעבדה המרכזית (עבודה מזדמנת).
המעוניינים ,העבירו לענבל קורות חיים למייל inbal@icba.co.il

ניתן להגיש בקשות עד 1.2.2017

שבוע טוב
אביתר דותן
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