
ענף בכותרות

בתחילת נובמבר הגיע לביקור ג׳אנג צ׳ונג ג׳יאן  
יו״ר תנובה וברייט דיירי חטיבת החלב של ברייט 

פוד וקיבל סקירה מפורטת על ההתאחדות. מנכ"ל 
ההתאחדות אביתר דותן סקר בפני האורח מסין את 

הרכב ההתאחדות, מטרותיה וסקר את מצב ענף החלב, 
ההסכמים מול הממשלה והעתיד הצפוי. את האורח מסין 

ליוו מנכ״ל תנובה אייל מליס ואפרי רייקין מנהל אגף חלב 
גולמי. אביתר והנהלת תנובה שוחחו על שיתופי פעולה 

עתידיים בין שני הגופים וברמה הפרקטית עלה נושא 
שיתוף פעולה בין ההתאחדות לתנובה להעלות את כמות 

ייצור החלב לשנה.

יו"ר תנובה "הכיוון, יצוא לסין"
 יו״ר תנובה ג׳אנג צ׳ונג ג׳יאן אמר במהלך הביקור "אני 

שמח לבקר כאן ולראות את העבודה הנהדרת הנעשית 
כאן. יש לנו כתנובה דרישות גבוהות באשר לבטיחות 

המזון ואיכות החלב". כשנשאל על ידי המנכ"ל דותן לגבי 
העתיד ענה היו"ר "באשר לתנובה אנחנו נפעל להתאים 

את החברה לסטנדרטים באירופה בכל הנוגע לאיכות 
החלב. באשר לעתיד, ברור שייצור החלב מאוד חשוב לנו. 

יש לתנובה התאמה טובה בין מוצריה לבין השוק הסיני 
ולכן אנחנו מאוד מעוניינים לפתח את נושא הייצוא של 

מוצרי תנובה לסין ומשתדלים לפעול במהירות בנושא זה. 
זו הזדמנות נהדרת לא רק לתנובה אלה גם ליצרני החלב 

והענף כולו. עם הטכנולוגיה של תנובה אני רואה הזדמנות 
נהדרת לייצוא מוצרים לסין בעיקר גבינות קשות, חמאה 

ועוד. אנו רואים עליה בצריכת הגבינות הקשות בסין 
ולכן חשוב לנו לפתח תחום זה בתנובה. בעתיד, אנחנו 

רוצים לראות את תנובה פועלת יותר בשוק העולמי. 
אנו מודעים] לשיתוף הפעולה בין יצרני החלב בישראל 
וסין ואנו מברכים על כך". יו"ר תנובה סיכם ואמר "אנו 
משקיעים הרבה מאמץ בפיתוח ענף הרפת בסין כראיה 
כלכלית ואנו מקווים כי בעזרת הטכנולוגיה הישראלית 
נקדם את הענף וכבר עכשיו אפשר לראות עליה בכמות 

ייצור החלב לשנה". בסיום הביקור הודה האורח מסין 
למנכ"ל ההתאחדות על האירוח ואמר כי הוא מצפה 

להמשך שיתוף פעולה פורה בין הגופים.  ▲

יו"ר תנובה ביקר בהתאחדות
ימים ספורים לאחר ביקור שר החקלאות במשרדי ההתאחדות, הגיע לביקור יו"ר הנהלת 

תנובה ושמע במהלך ביקורו סקירה מפורטת על הענף, ההתאחדות ומטרותיה  •

יו"ר תנובה עם מנכ"ל ההתאחדות אביתר דותן 
ומנכ"ל תנובה איל מליס

מקבל הסבר במעבדת החלב
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