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 הנהלת ההתאחדות   ל פרוטוקו                                       
 zoom באמצעות תכנת  22.3.2020                                       

 
זיו מטלון,   רק,ופרץ ש, ראלעד תמי, שמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן ,זיו בן ארי :      חברים 

 . ידיאןודליאל , איתי ישי , ,ןברמבל לימש
  

 . רחמים אליהו ,ןפלג אוריו   :       יםחסר
  

 סרג'יו פישלים.      :   פיםקימש
             

 משה תרשיש טוטי בלוך, ,יורם סהר מוזמנים    :
 

 
 

 
 : סדר היום 

 
 היערכות -מצב חירום  .1
 
 לחירום  קרוואניםאישורי כספים בנושא . 2
 
 ר קמפיין קטןשואי .3
 
 והיערכות  כלליתה  האספהעדכון בנושא   .4
 
 דוח מנכ"ל  .5
 
 

 1סעיף  
 

 בנות לשכת השירות וענבל.  יע" 24/7 המאוישהוקם בהתאחדות חדר מצב 
 שעולות כתוצאה מהמצב.  ירת בעיותפתכולל ר בכל בעיה ניתן להתקש

 . עובדים מהביתקומת המשרדים בהתאחדות עובדי כל 
  .המכייליםו לבף, כולל מבקרי הח טובאופן ש תת עובדההתאחדו

 עובד בשליטה מרחוק.  מדריכי נעהצוות 
 . הטכנאי שאמור לתקן נמצא בבידודו  אחד מקולקלמכשיר  -מעבדה 

 באופן כללי, המעבדה נכנסה למצב בצורה פחות טובה. 
 , עבדהמהה של והשבת וצר מצב של הדבקה יוזאת על מנת שלא י דה חולק לשני צוותיםצוות המעב 

 ימים. 3שעות ומתחלפים כל  11-כתים עובדים ווהצ
 . צוות המעבדה הדביק את הפער

 המעבדה.  לא ליצור לחץ עלבין הביקורות על מנת   מרווחיםמבקרי החלב 
 המעבדה ומבקרי החלב יעבדו עד להודעת סגר מוחלט במשק. 

 
 אבקה. שיחזור  -לב מועצת הח 

 ת ה קיימשימוש באבק                     
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 2סעיף  

 
 לא במקרה של מחלה(.)  מצב בו יהיה צורך בהכנסת כל צוות הרפת לבידוד ל קרוואנים 20הושכרו 
 . ₪ 10,000של ן תשלום על האופציה נית  הקרוואנים לשמירת

 . ההתחשבנות תעשה לפי תקופהימוש במידה ויעשה ש
 במשרד החקלאות לקבלת השתתפות. קרן הפיצויים נגיש ל

 
 אושר פה אחד.  -ים לשימוש בקראוונהתקציב 

 
 

 3סעיף  
 

דף פייסבוק בריכוזה של הדר אלוני היחצני"ת של התאחדות נפתח  - סן לאומיחוחקלאות ישראלית 
 חקלאי ישראל. 

 הדר. ניתן להעביר חומרים ל 
 

בנושא חלב ישראלי הביטחון  ליאור ואביתר בודקים ברשתות החברתיות, נרטיב להכין דעת קהל
 שלי.
 וק ענף החלב בשיתוף מועצת החלב. חיז

 אטיבי. מכין את החלק הקריר ליאו -והתקציב  ןהכנת הרעיו
 יעשה שימוש בחומרי ארכיון

 ₪ 50,000-ל 30,000בין  תקציבלצורך הקמפיין יש צורך ב
 

 פה אחד.  אושר –לקמפיין התקציב 
 
 

 4סעיף  
 

שתוכננה  האספה,  התקהלות  והאיסור על בשל המצב בארץ תהשותפויוע"פ הוראת רשם האגודות 
 . נדחתה 20.4-ל

 . סדותהמוה קודמת של ע"פ החלט ,20.5.2020-בתתקיים  האספה
 את הניקוד וזכויות ההצבעה.  יש להוציא 19.4.20-העד תתקיים במועד זה,  והאספהבמידה 
 . תלהתפתחויונמתין 

 
      

 
 "ל מנכ   דוח   - 5סעיף  

 
 בחרה את איציק שניידר.החלב כ"ל מועצת נמד למועדת האיתור לבחירת המוע

 בה. בישיבתו הקרוי ינואשר את המדירקטוריון מועצת החלב י
 . צלחתו הצלחתנו"ה" בירכתנו מכאן 

 
 

 פיש רמי - רשם
 יו"ר הנהלת ההתאחדות                                                                      


