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במועצה אספו כמאה שאלות נפוצות 
בתחום הרפת, הדיר ותעשיית החלב 

לאחר מכן, השאלות ניתנו לאנשי מקצוע 
כאשר כל אחד בתחומו השיב על הנושא. 

בסופו של הליך, ולאחר שהתשובות 
עברו בקרה של מומחים נוספים במערכת 
נבחרו כ-80 שאלות ותשובות מרכזיות , 
וכולן מופיעות באפליקציה החדשה של 

המועצה תחת סעיפים שונים כמו רווחת 
הרפתן, צער בעלי חיים, איכות החלב 

ועוד. יודגש כי האפליקציה נוחה לשימוש 
ותפעול, וביכולתה לתרום רבות לאנשי 

הענף בכלל והרפתנים בפרט לקבלת מידע 
זמין, ידידותי ומעודכן. בנוסף,  הגולשים 

באפליקציה יכולים לשאול שאלות 
נוספות ולקבל עליהם מענה.

המועצה מזמינה את אנשי הענף להוריד 
את האפליקציה שתוצג במסגרת 
כנס מדעי הבקר הקרוב שיתקיים 

בירושלים. אדריאנה שוחט, מנהלת 
השיווק במועצת החלב אומרת כי  ״לאור 

העובדה שאנשים העוסקים בתעשיית 
החלב נדרשים לידע רב ונרחב גם 

בתחומים שלעיתים זרים להם, הגענו 
למסקנה כי אנו צריכים לספק לעוסקים 
בענף, כלי נוח וידידותי, שיאפשר מענה 

בזמן אמת לשאלות בתחום. האפליקציה 
הוצגה במסגרת כנס החלב העולמי 

שנערך באירופה וזכתה לאהדה רבה 
בקרב המשתתפים". עוד אומרת שוחט 

כי " מועצת החלב הצרפתית אף נמצאת 
בתהליך תרגום של האפליקציה, כמו גם 
מדינות נוספות המעוניינות לתרגם את 

האפליקציה לאנגלית״. •

מועצת החלב פיתחה אפליקציה 
חדשנית לעוסקים בענף החלב

במועצת החלב פיתחו אפליקציה מתקדמת לכלל העוסקים 
בענף המאפשרת קבלת תשובות בזמן אמת; אדריאנה שוחט, 
מנהלת השיווק אומרת כי "מדובר בכלי נוח וידידותי שיאפשר 

לתת מענה בזמן אמת לשאלות בנושאים מגוונים הקשורים 
לענף החלב" •

האפליקציה מספקת תשובות במהירות 
ובנוחות. שוחט

כל 4 שנים נערכות בחירות בהתאחדות הבקר למועצה 
ולוועדת הביקורת כשהבחירות נעשות בהצבעות מגזריות 

מכוח התקנון. בבחירות שנערכו ב-17.11 הרשימות המוסכמות 
למועצה במגזר המשפחתי והשיתופי התקבלו, כמו כן, התקבלה 

בהצבעה משותפת לשני המגזרים הרשימה המוסכמת לוועדת 
הביקורת. ליו"ר האסיפה נבחר עומר נוביץ מתל עדשים 

וכמזכירת האסיפה נבחרה ענבל בלס, בחירתם נעשתה ללא 
מתנגדים. משה תרשיש מסר לנו כי "לוועדת הביקורת נבחרו 

5 מועמדים לרשימה המוסכמת, יורם סהר, דורון ערן, אוריאל 
גינוסר, יהודה פרסלר ועו"ד ליאת דובנוב-שטרן. בראשית 

האסיפה ניתן הסבר על ידי עו"ד ההתאחדות על נוהל הבחירה 
ועל התקנון ולאחר מכן דיבר אביתר דותן ולאחר כך התנהלה 
הבחירה. ההצבעות היו גלויות ובהצבעות שני המגזרים בנפרד 

נבחרו הרשימות המוסכמות. בסך הכל אני מרוצה מאוד מכל 
ההליך שהוא מאוד מסובך ושמח שהבחירות עברו בשקט 

ובארגון למופת". אתי ליכט מנהלת יחידת המחשב בהתאחדות 
מסרה "בבחירות השתתפו 42 אחוז מבעלי זכות הבחירה, שזה 

אומר 129 חברים בעלי זכות בחירה מהרפת המשפחתית, מתוך 
551 חברים בעלי זכות ואילו 86 מהרפת השיתופית מתוך 193 

חברים בעלי זכות בחירה".  •

בחירות בהתאחדות
ביום שלישי ה-17.11 נערכו בחירות כלליות בהתאחדות מגדלי הבקר • על הפרק, 

בחירות למועצה ולוועדת הביקורת • מבקר הפנים של ההתאחדות, משה תרשיש אמר 
לנו בסיום ההליך "הבחירות התנהלו בארגון למופת על ידי עובדות ההתאחדות, בעזרת 

וועדת הבחירות שכללה את עבדך, דובי ווייס ואבי ויצמן" •
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