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דוח פעילות
.0

מענקים ע"פ הסכם היבוא
הקמת הממשלה קידמה את הסכם לידי ביצוע ,אנא הגישו לאישור במחוזות משרד החקלאות השונים
את התוכניות להשקעתכם ע"פ הקול קורא.
אנא העבירו למשרדי התאחדות [לענבל] בקשות הנמצאות במחוזות ,התקבלו לתחילת התהליך ועדיין
לא התקבלה הרשאה לביצוע.
כמו כן ,אבקש לקבל עדכון על רפתות שבמהלך  5102ניסו להגיש למחוזות ונשלחו ללא קבלת החומר
עם ציון ברור של הפרטים של המחלקה והאיש במחוז שנתן את התשובה שלא ניתן לקבל את
הבקשה.

.5

תקנות שפכים
מועצת המים החליטה על שימוע נוסף בנושא הכנסת הרפתות לתקנות השפכים התעשייתיים בחודש
הקרוב.
לתזכורת בתחילת  5102עברנו שימוע דומה.
התאחדות חקלאי ישראל בשיתוף התאחדות מגדלי בקר תציג את עמדתנו בשימוע הקרוב.
במקביל קול הקורא של "הפיילוטים" בנושא יצא לדרך בימים הקרובים.

.3

הודעת הרשם על מינוי ועד מומנה להתאחדות
ביום  4.00.5102אושר שינוי תקנון האגודה על ידי האסיפה הכללית ,והועבר לאישור רשם האגודות
השיתופיות ("הרשם") בהתאם להוראות הדין.
ממועד הגשת הבקשה לאישור שינוי התקנון ועד למועד זה ,התנהלו דיונים שוטפים בין המחלקה
המשפטית של הרשם לבין יועציה המשפטיים של ההתאחדות ,משרד ארדינסט ,בן נתן ושות' ,עורכי
דין ,סביב שינוי התקנון באופן אשר יאפשר התנהלות תקינה של ההתאחדות מחד ,ועמידה בהוראות
הדין מאידך.
במהלך תקופה זו ,האריך הרשם את סמכויות רשויות ההתאחדות מתוך הכרה במצבה הייחודי של
ההתאחדות.
מאחר והוראות הדין אינן מאפשרות הארכת כהונה נוספת של רשויות ההתאחדות ,הורה הרשם על
הקמת ועד ממונה להתאחדות ,על פי הוראות הדין ,אשר יורכב מחברי ההנהלה הנוכחית ,לתקופה של
כ 2-חודשים ,תוך כוונה להשלים בפרק זמן זה את שינוי התקנון ,ולבסוף לקיים בחירות לרשויות
ההתאחדות על פיו.

.2

כוח אדם
ד"ר ענת וינר התחילה לעבוד עם אפרים עזרא במחלקת ספר העדר ומכאן ברכתנו.
קצת על ענת :סטטיסטיקאית במקצועה ,עבדה עד לאחרונה בחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת חיפה,
ובעבר גם בחברות בתחום הביוטכנולוגיה .עסקה רבות בניתוח סטטיסטי של נתונים ביולוגיים בכלל
וגנטיים בפרט .מתגוררת בבנימינה.

.2

משרד החקלאות
ענף החלב הוצג לשר הנכנס אורי אריאל ולמנכ"ל המיועד שלמה בן אליהו ,בהשתתפות בכירי המשרד,
כמו כן התקיים מפגש בין הארגונים והתנועות לבין הצוות החדש ותקוותנו לשיתוף פעולה טוב
"והצלחתם הצלחתנו".

שבוע טוב
אביתר דותן
מזכ"ל

