
הנפקה עצמית של היתר העברת 
בקר במחשב הרפת

בשעה טובה ולאחר תהליך פיתוח ממושך משיקים השירותים הווטרינריים, בשיתוף עם יחידת התקשוב 
במשרד החקלאות )של"מ( התאחדות מגדלי בקר ונעה, יישומון זמין למגדל המאפשר הנפקת עצמית של 

היתר העברה לראשי בקר ליעדים שונים, ברוב המקרים ללא צורך לפנות ללשכה האזורית. להלן ההוראות 
שהועברו ע"י ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים, לרפתנים עם הוראות כיצד לבצע את ההעברות •

הנפקת היתר העברה באמצעות 
המחשב תקל על המגדל ועל 

השו"ט, תחסוך זמן טיפול 
והמתנה מול הלשכה ותאפשר 

יישום גם מחוץ לשעות העבודה 
המשרדיות המקובלות. לשם 
העברה ע"י המגדל נדרשים 

הסדרת התנאים הבאי; 
להיות רשום כמגדל בקר 

בשו"ט; פרטים מזהים מלאים 
ומדויקים, להעביר את מלוא 

מצבת הבקר מתוכנת נעה )או 
מבסיס נתונים אחר( לתוכנת "ראש בקר" של משרד החקלאות, ע"פ 

הנחיות המשרד. להסדיר מול הבנק והמשרד הוראה לחיוב חשבון 

לתשלום עבור היתר ההעברה. להתקין את היישומון דרך ההתקשרות 
אליו בעזרת נציגי לשכות השו"ט .ההעברה באמצעות היישומון 

תתאפשר רק ע"י מגדל שעל שמו רשום הבקר במאגר השו"ט, לא 
הסוחר, לא הקונה או גורם אחר, ליעדים ובתנאים הבאים, למגדל 
בקר רשום אחר, לבית מטבחיים, למעבר גבול לרש"פ.  העברה של 

נקבות מרפת החלב מעל גיל 6 חודשים למטרת גידול לתחלופה 
ברפת אחרת תאופשר רק באישור מנהל הלשכה בה נמצא משק 
הגידול ולאחר בחינת ואישור תוצאות בדיקות החובה הקבועות 

בנוהל .בסיום הנפקת היתר עברה במחשב ניתן להדפיס עותק להצגה 
בעת ביקורת בדרכים .ראשי הבקר שהועברו ייגרעו ממצבת הבקר 
של המשק המוכר ויוספו למצבת הבקר של הקונה בתוכנת "ראש 

בקר" במשרד החקלאות באופן אוטומטי .היישומון כבר הותקן ופועל 
בהצלחה במספר רפתות. ההתקנה וההטמעה יחלו ברפתות החלב 

ולאחר מכן במשקי הבקר לבשר.  ▲

מהלך שיקל על המגדל. 
ד"ר נדב גלאון

אושר מינוי ראש 
מינהל המחקר 

החקלאי
הממשלה אישרה בחודש שעבר את מינויו 

של פרופ' אלי פיינרמן לראש מינהל המחקר 
החקלאי )מכון וולקני( במשרד החקלאות •

פרופ' אלי פיינרמן שימש בעברו כדיקן 
הפקולטה למדעי החקלאות המזון ואיכות 
הסביבה ויחליף את קודמו בתפקיד, פרופ' 
יורם קפולניק. פרופ' פיינרמן, יליד 1946, 

תושב רחובות, אב לשלושה, פרופסור 
)אמריטוס( במחלקה לכלכלת סביבה 

וניהול, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה 
של האוניברסיטה העברית. פעילויותיו 
הציבוריות מחוץ לכותלי האוניברסיטה 

כללו, בין היתר: יו"ר "ועדת פיינרמן" 
לעניין מחירי המים לחקלאות במשרד ראש 

הממשלה )2003-2002(; נציג ציבור במועצת 
רשות המים )2014-2007(; חבר בוועדות 

שונות של המועצה להשכלה גבוהה להערכת 
תכניות לימודים חדשות באוניברסיטאות 
ומכללות, דיקן בית הספר לכלכלה ומינהל 
עסקים של המרכז האקדמאי רופין )-2016

2015(, ויועץ כלכלי לחטיבה למחקר, כלכלה 
ואסטרטגיה של משרד החקלאות. פרופ' 

פיינרמן פרסם עשרות מאמרים בכתבי עת 
מדעיים מובילים בכלכלה, כלכלה חקלאית 

וכלכלת משאבי טבע וסביבה, ומספר פרקים 
בספרים והדריך עשרות תלמידים לתוארי 

מוסמך ודוקטור. ידוע כמרצה מעולה שזכה 
בין היתר לפרס מילקן היוקרתי על הצטיינות 

נמשכת בהוראה. ▲

יצרן חדש בענף 
החלב 

ממועצת החלב נמסר על הצטרפות קבוץ 
מבוא חמה למשפחת יצרני החלב בישראל. 

במועצה מאחלים להם הצלחה ושיתוף 
פעולה פורה בהמשך הדרך. ▲

להבטיח את 
המשך קיום הענף

בתחילת נובמבר נערך הכנס השנתי של מועדון 
הקצבים במלון דן פנורמה בתל אביב. לכנס 

הגיעו כמאתיים קצבים, בוקרים ושפים. הכנס 
אורגן ע״י מועצת הבשר • 

בין האורחים: מיכל קראוס מנכ״לית 
מועצת החלב, עומרי שרון מזכ״ל אמב״ל, 

רפי אהרונוביץ מייסטר בשר והשף ירון 
קסטנבאום. איציק שניידר סמנכ״ל מועצת 

החלב ויו"ר שולחן הבשר אמר: ״ארגון 
מגדלי בקר לבשר חתם עם הממשלה 

על הסכם. ארגוני המפטמים והרפתנים 
נמצאים במהלך של משא ומתן ואנו תקווה 

שיגעו במהרה לסיכומים. אנו מאמינים 
כי לבוקרים ולמגדלים חשיבות רבה 

בחקלאות הישראלית בשמירה על האדמות 
ובביטחון המזון. אין מדינה בלי חקלאות 

ואין  חקלאות בלי חקלאים. אני קורא 
מכאן לשר האוצר ולממשלת ישראל לשבת 

עם נציגי החקלאים ולהגיע לסיכום שיבטיח 
את המשך קיום הענף וההתפרנסות של 

העוסקים בו״. ▲

מדריך ממשק 
חליבה חדש 

במאל"ה 
גברי פרץ חבר קיבוץ ניצנים, רפתן ובעל 
תואר שני, סיים את תקופת ההתמחות 
בהצלחה והוסמך לשמש מדריך ממשק 
חליבה של מאל"ה באזור הדרום החל 
מינואר 2017. מועצת החלב ומאל"ה 

מאחלים לגברי הצלחה רבה בתפקידו 
המאתגר בשמירה וקידום בריאות העטין 

ואיכות החלב. ▲

אין מדינה בלי חקלאות. 
איציק שניידר
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