
ענף בכותרות

לליאור תקופת הודעה 
מראש בתפקידו הקיים ולכן 

יכנס לחפיפה ב-1.5.2020 
ויקבל אחריות וסמכות החל 

מה-1.6.2020. ליאור, חבר 
קיבוץ נצר סירני בן 43 נשוי 

ואב לשלושה. כיום מכהן 
כמזכ"ל הקיבוץ ובעל ניסיון 

רב בניהול. ליאור ייכנס 
לתפקידו בתקופה קריטית 
לעתיד ענף החלב וצפויות 

לו הכרעות וקבלת החלטות 
מורכבות. 

בהתייחסות ראשונה לבחירתו ולתפקיד אמר לנו ליאור 
"אני מגיע לאתגר עם תחושת שליחות עמוקה ועם אמונה 

עמוקה שאנחנו צריכים לחזק את ענף החלב שהוא אבן יסוד 
בענף החקלאות בישראל, בקיבוצים ובמושבים בפרט. ענף 

זה מפרנס עשרות אלפי משפחות ואני ער לגודל הציפיה של 
אזרחים  רבים במדינת ישראל לשמור ולהיאבק על הערך 

המרכזי של מדינה יצרנית ולא חלילה להפוך להיות מדינה של 
נותני שירותים. אעשה ככול שביכולתי כדי לשמור על הבית 

הנקרא התאחדות כגוף מקצועי וייצוגי לעשרות אלפי רפתנים. 
אני מודע לגודל המעמד והמטרות ואכנס לתפקיד במלוא 
הכוח על מנת לשרת באמונה וככול שניתן את הרפתנים 
וענף החלב. אני מבקש להודות לאביתר דותן על השנים 

שלו בהתאחדות ועל הקרבות הלא פשוטים שלו למען הענף 
וההתאחדות ומאחל לו בהצלחה בהמשך".   ▲

מנכ"ל חדש להתאחדות
בישיבת מועצת התאחדות מגדלי הבקר אשר התקיימה ב-25.2.2020  נבחר ליאור שמחה 

מקיבוץ נצר סירני לתפקיד מנכ"ל ההתאחדות  •

תחושת שליחות עמוקה. ליאור שמחה

בכתבה שפורסמה בעיתון 'גלובס' נכתב כי 
"תם, אבל לא בטוח שנשלם המשבר עם הרשות 

הפלסטינאית שכונה "משבר העגלים" והחל 
מה-20.02 המחסומים לשני הכיוונים יוסרו, 

וישראל אף תתיר לעוד סוגי סחורה פלסטינית 
למצוא לעצמה שווקי יצוא, בעיקר במדינות ערב. 
לפי ההסכמות המצב חוזר להתחלה, קרי הרשות 

הפלסטינית תסיר את כל החסמים על יבוא העגלים 
מישראל, ותאפשר כמקודם קשר ישיר של הסוחרים 
הפלסטינים עם כל מגדל או סוחר ישראלי שיחפצו, 
ולא לפי הרשימה שניסו להכתיב קודם לכן. ישראל 

מצידה תסיר את כל המגבלות על היצוא הפלסטיני, 
אל ישראל ולמדינות אחרות. מדובר בעיקר ביצוא 

חקלאי הנמכר בירדן ובמדינות המפרץ.
לפי גורמים המעורים בהסדר, ישראל הבטיחה 

עוד להקל ולהסיר חסמים על יצוא פלסטיני נוסף 
בעיקר למדינות אחרות, וכן להביא לבחינה בקשות 
פלסטיניות ליצוא לישראל, שעד כה סורבו. מדובר, 
למשל, במוצרי פלסטיק ונייר, העשויים להוזיל את 

מחיריהם של אלה בישראל. יש לציין כי במהלך 
המשבר ספגו המגדלים הישראלים הפסדים עקב 

המצב וכעת כולם מקווים כי המשבר הסתיים.   ▲

הסתיים משבר הבשר עם הרשות
לאחר כ-4 חודשים של חרם על ייבוא עגלים ובקר מישראל, נדמה כי לפחות זמנית, 

המשבר הזה הסתיים והמחסומים בין הרשות לישראל נפתחו  •
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וכך כותב ד"ר גושן "אתר/מתקן אחר 
המורשה לקליטת פגרי הבקר ולטיפול בהם, 

חייב לעמוד בתנאים הבאים:

ברשותו אישור של מנהל השירותים הווטרינרים  א. 
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן השו"ט(, 

בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים )פסדים(, 
תשמ"א 2662.

ברשותו אישור של המשרד להגנת הסביבה לסילוק,  ב. 
כילוי, עיבוד, מחזור, או לכל טיפול אחר בפגרי הבקר.

ביכולתו לזהות כל פגר המגיע למקום ולדווח  ג.  
לשירותים הווטרינרים על כל פגר שנקלט וטופל לפי 

דין, כדלקמן:
וידוא הגעת כל פגר עם מסמך מזהה, קרי: תעודת  ג1. 

רישום בקר )ש"ו 411( חתומה ע"י רופא וטרינר.
וידוא כי לכל פגר מספר ממשלתי בר קריאה  ג2. 

באוזן, המאפשר רישום והתאמה בין המסמך 
המזהה לפגר )בקר במרעה - מגיל 6 חודשים 

ומעלה, בקר שלא במרעה - מגיל שבוע ומעלה( 
במקום קיימת מערכת דיווח אלקטרונית אל  ג3. 

הלשכה הווטרינרית המחוזית ואל מטה השירותים 
הווטרינריים.

במקום קיים פיקוח של רופא ווטרינר שמונה  ג4. 
לעניין זה ע"י הרשות המקומית ואושר ע"י מנהל 

השירותים הווטרינרים.
3. עד כה, לאף אתר סילוק פסולת מעורבת לא הונפק 

אישור מאת מנהל השו"ט.

לפיכך, עד הסדרת התנאים המפורטים במכתב 
שבסמך ולעיל אין לקבל לטיפול פגרי בקר. על 
החתום, ד"ר גושן, מנהל בפועל של השירותים 

הווטרינריים במשרד החקלאות.  ▲

אתרי סילוק פסולת מעורבת
במכתב שהוציא לאחרונה מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, ד"ר תמיר 

גושן, הוא הייחס לנושא מגדלי בקר שהתקשרו בהסכם לסיכום פגרי בקר עם אתרי 
סילוק פסולת מעורבת. במכתבו הבהיר ד"ר גושן את התנאים של המתקנים, לקליטת 

פגרי בקר והטיפול בהם. לתשומת לב המגדלים!  •

]9[


