תגידו ,השתגעתם .ביום החקלאות בכנסת הודה ראש
הממשלה כי יש בעיה בתחרות מחירים ,כאשר החקלאים
אינם שולטים בעלות התשומות .משרד האוצר ,אשר
מטיל עלינו את הנגזרות של התפלת המים ,כנראה אינו
בא בדברים עם ראש הממשלה" .ח"כ איתן ברושי ,יו"ר
השדולה החקלאית בכנסת":ההפגנה הגדולה שהתקיימה
היום מול הכנסת ,שכמותה לא הייתה מזה שנים רבות,

היא ביטוי לקצה גבול הסבלנות של החקלאים .אני מקווה
שקולות המפגינים נשמעו היטב באוזני הממשלה ,וגרמו
לראשיה להבין שאם לא יתחולל פה שינוי בטרם אישור
התקציב וחוק ההסדרים  , 2017-18המאבק יחריף ויהפוך
למרד חקלאים של ממש .גם החקלאים כבר הפנימו
שבישראל הכל הולך רק בכוח"▲ .

מזון בטוח יותר

אביתר דותן
נבחר פה אחד
לקדנציה נוספת

מזון בטוח יותר מבעלי חיים בריאים:
פרויקט  twinningשל האיחוד האירופי מוביל
לשיפור באבחון מחלות של בעלי חיים ובקרה
עליהן בישראל •

פרויקט  twinningמוצלח שנערך בהשתתפות ישראל ,גרמניה
והולנד במטרה לחזק את היכולות של המכון הווטרינרי ע"ש
קמרון .הפרויקט ננעל בטקס שנערך ב 21-בנובמבר .ההישג
העיקרי של הפרויקט ,שנמשך  21חודשים ,היה חיזוק משמעותי
של היכולות במכון הווטרינרי ע"ש קמרון בתחומי האפידמיולוגיה
והאבחון .הבטחת האיכות במעבדות ,בפרט ,הותאמה
באפקטיביות לתקנים הבינלאומיים .בעלי העניין הישראליים –
המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,משרד הבריאות ובעלי מעבדות
פרטיות – התוודעו ,בנוסף למערכת האירופית המקשרת בין
מעבדות פרטיות למעבדות הלאומיות המוכרות הפועלות במדינות
האיחוד האירופי ,גם למסגרת המשפטית החלה באיחוד האירופי
על הדיאגנוסטיקה המתבצעת במעבדות פרטיות והפיקוח עליהן.
הפרויקט מומן על ידי האיחוד האירופי עם תקציב בסך 1,030,000
אירו .השותפים המובילים בפרויקט מן הצד האירופי ,שעבדו מול
משרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל ,היו מכון פרידריך-לפלר
( )LFIמגרמניה והמכון הווטרינרי המרכזי ( )CVIבהולנד▲ .

מועצת התאחדות מגדלי הבקר בחרה פה
אחד באביתר דותן לקדנציה שניה של 4
שנים כמנכ"ל ההתאחדות •

חומרי גלם

נבחר לקדנציה נוספת

החל מתחילת חודש דצמבר ,במקביל
לעלייה בייצור החלב ,החל ייצור אבקת
חלב בקצב של כ 100-טון לשבוע •

 28חברי המועצה הגיעו לבחור והצביעו פה אחד אביתר
דותן .שאמר לאחר בחירתו "שמח מאוד על האמון שניתן
בי ואעשה את הכל להצדיק אותו" .הבחירות נערכו
ב 27.12.16-במשרדי ההתאחדות .מועצת החלב בירכה
את אביתר דותן "ברכות חמות על בחירתו פה אחד
בכהונה נוספת כמנכ"ל התאחדות מגדלי בקר .אנו
רואים חשיבות רבה בקיום שיתוף הפעולה ההדוק בין
ההתאחדות לבין מועצת החלב .הצלחתך הצלחתנו"▲ .

ייצור חמאה מתחלק בין חמאה לתעשייה (חבילות של
 25ק"ג) לבין חפיסות לצרכן ,בכוונה לסגור את החוסר
במלאי בשני סוגי החמאה.
רמת ייצור החלב מתעצמת בחודשים מרץ-יוני,
בתקופה זו צפויים לייצר כ 400-טון לשבוע (ניצול מלוא
פוטנציאל הייבוש) בכוונה להגיע לקיץ עם מלאי אבקת
חלב של כ 6,000-טון▲ .
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