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 מגדלי בקר   תאחדות ה  עד ממונה   ל פרוטוקו                             
 ZOOMבאמצעות תכנת  , 3.9.2020                                      

 
  ון,זיו מטל  רק,ופרץ ש ,ן פלג אוריו ליאור שמחה,שמאי מדיני,  ,זיו בן ארי :        חברים 

 יר אלעד תמ  ,איתי ישי ,ןאידיודליאל 
  

 בלברמן לימש רמי פיש, :       חסרים
  

 סרג'יו פישלים ,רחמים אליהו       :   פיםקימש
              

 , , עדי קפלןמשה תרשיש טוטי בלוך, ,יורם סהר מוזמנים    : 
 אלי קמיר וצוות משרדו.  ריאל רימר, דו

 

 
 

 

 : סדר היום על  
 

 10.8.2020-שהתקיימה ב הוועד הממונה תמישיבאישור פרוטוקול  .1

 רימר  דוריאל -חדות ההתא מיתוג .2

 תרשיש משה  -אסיפה כללית  .3

 דוידיאן ליאל  -שירותים וטרינריים  .4

 קמיר אלי  -הסכם חלב  .5

 דו'ח מנכ"ל  .6

 
 

 פרוטוקול אישור    - 1ף  י סע 

 10.8.2020אריך ד ממונה מתפרוטוקול מישיבת וע

 : הפרוטוקול אושר פה אחד. החלטה 

 

 
   ל ההתאחדות ש ש מחד מיתוג    - 2  יף סע 

 . מחדש לארגון את המשך העבודה על המיתוגדוריאל הציגה 

 . הקודמת שהיתה פתוחה לציבורישיבה ב דרוהמוסכמים שהוג העבודה נעשית בהמשך לערכים

 . ורשיתוף הציבל נוכל לצאתהוועד הממונה אישור לאחר 

 החלטה: 

 . מיתוגת נוספות לוא מגהחדש ודושם לישיבה הבאה יובא ה
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 אדיר וחנן(ביטון, שירי,  יאיר ;וצוותו) קמיר לי  א   -  הסכם החלב   - 3סעיף  

 . עבודת משרדואופן אלי סקר את  

 . חדותיציאה לתקשורת אינה מועילה ואינה מקדמת את האינטרסים של ההתאבעת הזו ה

 , חדשצור נרטיב ייל באופן מקצועי ,רבית לדבר באותו הנרטיבחשיבות מיש 

 . ו" ון שלוכי"ימשוך ל, בכדי שלא כל אחד יה אחריםרגולצהגורמי לקשור את ות לא ביקיימת חש

 אליהם אפשר להגיע.  הישגיםוה ניתוח אסטרטגיעם  יערך דיון

,  הארגוןבתוך פנימה וחוסר הסכמות בעיות ייתכן ויהיו לא מעט נקודות אותן העלו החברים: 

 הסכמות. 100%-סבירות גדולה שלא נצליח להגיע ל

מחיר אחיד, שמירה על הרפת הקטנה, לחיות כחקלאים, : סכםהעו בפייופר דברים חשובים ש סמ

 מרחב חקלאי ירוק, פריפריה, בטחון מזון. 

לליאור ולצוות משרדו של אלי להמשך גיבוש  מתן גיבויישנה חשיבות באלי ציין כמה נקודות: 

 , הצבת חזית אחידה. ההסכם, אחדות מקסימלית

 החלטה: 
 וצוות משרדו , ולהמשיך להתקדם עם אלי צוות אסטרטגי שילווה את התהליך םיקהוחלט לה

 

 תרשישמשה  -אסיפה כללית  - 4סעיף  

ייעוץ  העל ההתקדמות בטיפול כינוס האסיפה הכללית, עבודת ועדת הבחירות וה נותן סקירה שמ

 . צמודהמשפטי ה

הפניות כל השיבה על  ותדח ההתא, החבריםפניות לרשמת האגודות השיתופיות בנוגע לספר ישנן 

 בפירוט נרחב. 

 , הרשמת מוציאה הנחיות ואנו פועלים לפי הנחיות אלו. בשל המצב

וני, בדומה לבחירות פטל /אסיפה דיגיטלית כולל מערך הצבעה ממוחשב קיום קה בנוגע ל דיב נעשית

 שהתקיימו במגזר המשפחתי.

 : החלטה 

 דיוק בהתאם לתקנון האגודה. בליווי משפטי צמוד ובת ומרך בהתאם להוראות הרשתעהאסיפה 

 

 דוידיאן ליאל    -שירותים וטרינריים    - 5סעיף  

 שירותים הווטרינרים.תשלום על העברת בקר ללבקשת ליאל הועלה נושא 

 : בעיות בעניין השירותים הווטרינרים בשתימדובר   ;סקר את הרקע ליאל
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 . ₪ 42-כור העברה ובעלות של ישלצורך העברת בקר התקנה מחייבת הוצאת א . 1

 צאן וחזירים נדרש אישור העברה ללא חיוב כלל!! העברת לצורך אולם, 

 כלית.מדובר בחוסר שוויון, חוסר מידתיות ופגיעה כל

ש"ח   42העברת בקר בין יצרני חלב מחייבת הוצאת אישור העברה בתשלום של  -העברת בקר  . 2

 וכן בדיקת דם. 

מטבחיים נדרשת הוצאת אישור העברה  לרפת מעבר ו/או לבית  בהעברת בקר בין יצרן חל 

 בתשלום ללא בדיקת דם.

בתקנות  1תקנות בעלי החיים מחייבת הוצאת היתר עם הוצאה/ כניסת בקר למשק. סעיף 

 מבהיר כי משק הינו מתקן / מבנה שמחזיקים בו בעלי חיים. 

ללא היתר או לפחות עם  ת בה יש מספר תתי מתקנים ניתן להעביר בקרלהבנתי, לשותפו

 . היתר ללא תשלום. )אבהיר כי בעבר הרופא המחוזי נתן אישורים להעברת הבקר(

וקבעו כי שותפות בעלת מספר יצרנים   03-01.20כיום, הגדילו השירותים הווטרינרים בהוראה 

את אישור העברה כל עוד המדובר באותו  מקומות, אינו נדרש הוצ   2ומתקן גידול מחולק ל

  ישוב!

 

 עניין זה פוגע בשותפויות החלב אותם משרד החקלאות בעצמו מבקש לקדם.  ,מכל מקום

 גילוי נאות, אני מייצג את רפת הנגב בנושא. 

 
 : החלטה 

ורק וד"ר גבי קניגסוולד  נדב גלאון, פרץ ש יכלול אתבראשות ליאל והוחלט על הקמת צוות  

 ד החקלאות. ללימוד העניין ופניה למשר

 

 מנכ"ל   ח ' דו   - 6סעיף  

 נושאים:סקר מספר יאור ל

 ב עקב החום, אסיפה כללית וההתנהלות מול הרשמת מחסור בחל

 

 

 פיש  רמי - רשם
 יו"ר הנהלת ההתאחדות                                                                            

 


