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 מועצת ההתאחדות   ל פרוטוקו 
 באדר, תשפ"א  כ"ג|  7.3.2021

 ZOOMבאמצעות תכנת 
                               

   בלוך, טיטו ,שולה קראוזהדב וייס, , פלג אוריון ליאור שמחה, ,זיו בן ארישמיל בלברמן,         : חברים
  ,נסקיואדי פול ,ר י חפיוחא ,ילהשיהודה  ,םישליפ וי'סרג, רמי פיש מדיני, שמאי ,ורקפרץ ש

 איתן אבידוב, , אורנה חיים, מומי כהו, חי צומברג, טל זמיר,  גבו אלטמרק ,ליאל דודיאן
 ענבל סיבוני, נתנאל ביטרמן, עמוס טהר, עמוס גואטה, ארנון אשרי, עוזי דובלין, 

 דרור קורלנדר. 
  

 אאב ברנע, גילי שגיוי        :  חסרים

  
  : יםמוזמנ

    יםועקב
    ועדת ביקורת - , אוריאל גינוסרן הרןרודו ,יורם סהר

  פניםמבקר  - משה תרשיש
 תנועות  - סגיל ה ,חיים חבלין

 התאחדות  - קפלןי עד
 

 

 : סדר היום 

 שניידמן מושבה כנרת משק שחפת  - הבטלוויזי בה כת .1

 עדכונים   .2

 

 רת מושבה כנן משניידמשק שחפת  - הבטלוויזי בה כת - 1סעיף  

 מורה להיות משודרת כתבה על משק שניידמן ממושבת כנרת. ( א 7.3.2021הערב )

כל העדר  חסל את משק( ביקש ל. אילן )בעל הפרות נמצאו נגועות 100-נגועה בשחפת, כרפת ה

 הרפת. ש וד יחפרות וקניית מחדש תעשה התארגנות ולאחר 

ולה מלא ומטפלים  פועלים בשיתוף פעמועצת החלב והחקלאית ההתאחדות, הארגונים בענף, 

 פיצוי והחזרה למסלול.   באירוע השחפת כולל

 מצדתפקוד ב קושישל  וגם שם אותה תמונה מצערתרפתות נוספות ב מחלת השחפת נמצאת 

 רינריים.ים הווט תהשירו

 וזאת בעיקר בשל חוסר  כיום המענה שניתן ע"י השירותים הווטרינריים אינו מספק ואינו בזמן

 בים.במשא
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 הולך וקטן. וכוח האדם  הולכת וגדלה נושא ם הווטרינריים בשנדרשת מהשירותיעבודה ה

 . תחשיבה על העברת חיסון פו"ט לחקלאיבנוסף, ישנה 

  שחפת –ושא בריאות הציבור ובפרט מהמילה ה ליצור גל הדף וחשש מנכזו בטלוויזיה עלולכתבה 

וכתוצאה מכך  ,חלבמההשחפת   לתמחבהידבקות ייוצר חשש משעלולה להתפרש לא נכון; 

 לחלב ונזקים נוספים.  ביקושיםהקטנת 

 טרפד את הכתבה. ישנו ניסיון ל

", לא רוצים להתעמת עם השירותים ראדרנמצאים "מתחת לאנו , זו כתבהאין חלק בהתאחדות ל

 לא בתקשורת. שריים, בטח וטרינהו

 ובחינת הנושא.  , שיחותדרוךנעשית עבודת ת

ת בנושא עבודת השירותים מוסדות ההתאחדודוברים, דיון במי יהיו הושא; החברים התייחסו לנ 

 עוד. ו הווטרינריים

 יתן אותה ומתי. במידה ותידרש תגובה מההתאחדות תעשה חשיבה מי י

 . ליאור ביקש מחברי המועצה לא להתראיין או להגיב בנושא ;זה נושאלסיכום 

 

 עדכונים   - 2סעיף  

 צ עתירות לבג" . א

 "צ של פורום קהלת ליאור נותן דיווח על העתירה לבג

 וק. שמגביל את התחרותיות בש הסיניתהחומה הקיים של האילוץ   - 1 נושא

 ם(.)הגבוהה מבינה ומןשולא החלבון הייצור השנתי על פי תכנון  - 2 נושא

 . העם העתיר  תמודדצת החלב מתמוע

 ירה. צד בהגנה על העתההתאחדות לא 

 

 כילוי  .ב

 משמעותית במחיר. ה ירידה  אבל הושג ,בבעלותנולא יוקם מתקן כילוי נת הנושא, לאחר בחי

הוזילה את העלות  אשר  ₪מיליון  3.5-תוספת של כישנה  2021בתוכנית התקציבית לשנת 

 לרפתנים. 
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זלה  מו"מ הצליחה לבצע הוובתוך האת החוזה הקיים מול מתקן הכילוי מועצת החלב העריכה 

   ₪מיליון  2-1.5-בכויות נוספת של על

 . ₪ 1,700במקום  ₪ 870ליטר תשלם פת עם מיליון לדוגמא; ר

 . (אבל זה הכיווןטרם נסגר )המכרז  שלשמור על חשאיות מפני ליאור מבקש מהנוכחים  

 

 

 

 

 רשם: ישראל )טוטי( בלוך

 ת ההתאחדות מועציו"ר 

 

 

 

 


