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 הנהלת ההתאחדות לפרוטוקו                                  
 קיסריה  6.8.2019                                                

 
 ,אלעד תמיר, פלג אוריוןשמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן,  ,זיו בן ארי :      חברים 

 זיו מטלון, רק, שמיל בלברמןידיאן, פרץ שוודאיתי ישי, ליאל  
  

 סרג'יו פישלים. ,רחמים אליהו     :   פיםקימש
             

 , עדי קפלןגיורא פויןטוטי בלוך, , משה תרשיש ,יורם סהר מוזמנים    :
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 :1סעיף 

 פה אחד. - 25.6.2019-מישיבת הנהלת ההתאחדות שהתקיימה ב אושר פרוטוקול

 
 

 :2סעיף 

 המעבדה המרכזית לחלב. ד"ר מרינה גיפס יוצאת לפנסיה לאחר שנים רבות של ניהול

 .במשך השנה הקרובה במתכונת שתקבע מחליפה\את מחליףוה תלומרינה 

, ראיונות (ישלחו שלושה מועמדים) מבחנים בחברת השמה; דווח על תהליך האיתור למנהל המעבדה

  .וצוות ניהול התאחדותהראשי של תנובה המדען  -יקובסקי פיזאב ר "די ע"

 .התאחדותבעובדי תינתן העדפה ל, במקרה של שיווין בין מועמדים במידת התאמה
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 :3סעיף 

את במטרות הרב שנתיות  "סימנה"התאחדות מגדלי בקר החל  2017משנת אביתר:  חדיוו

ם תאחדות ליעוץ משפטי בעניין הקשריהפנתה ה ןכחלק מהעניי. תייעלות הענפית כמטרה מרכזיתהה

 יתופי פעולה.יות העומדות בפני כל האושיות בנושא שוהתאחדות והחקלאית והאפשר, בין שיאון

 שיאון נדרש לאיתור מנכ"ל. ןמנכ"ל שיאון אלון ענבר יוצא לפנסיה בסוף אוגוסט הקרוב ודירקטוריו

וין מועמד לתפקיד וכחלק מהחשיבה הכוללת נבדקת האפשרות סמנכ"ל התאחדות גיורא פ

באותה עת, העניין מלווה בחוות דעת התאחדות ולשמש כמנכל שיאון הכסמנכ"ל להשארתו 

 משפטית.

גיורא יעביר חלק מתפקידו כיום  ,במקרה בו הדבר ייושם וגיורא ימונה לתפקיד מנכל שיאון

 תאחדות.הלאחריותו של עדי קפלן כלכלן ה

תאחדות ולא יושנה ההבאחריותו הבלעדית של מנכ"ל  רמיותר לציין כי כל תחום ספר העדר יישא

 סטטוס זה.

 ך לדווח.נמשי

 
 

 4סעיף 

 .התאחדות לא התקבלההאביתר לשולחן קיימות אקטיבי במסגרת  הצעת

 :הוחלט להקים במשותף עם מועצת החלב והחקלאית שולחן מקצועי ובעיקרו בשלב ראשון

משא ומתן או התאחדות כארגון יציג היא הכתובת לכל  ,הבהרה למחלבות ולכל העוסקים בענף

 דיאלוג בנושא.

 ת תרחישים במסגרת השולחן המקצועי כבסיס לכל דיון בנושא.בניית תכני

 

 
 5סעיף 

 של מיכל קראוס על סיום עבודתה בתום הקדנציה המאושרת.דיווח על הודעתה 

 
 

 רמי פיש -רשם 
 יו"ר הנהלת ההתאחדות                                                                     

 

 


