
כ-100 ק"ג בשר בקר שהוסלק 
בתוך טרקטור סמוך לטול כרם

רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית 
לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר: "תפיסות הבשר המוברח 
מבוססות על מידע מודיעיני רחב 

המאפשר לאנשי היחידה לאתר משאיות 
המבריחות בשר או כל תוצרת חקלאית 

אחרת,  גם כאשר למשאיות מראה 
תמים לחלוטין". ממשרד החקלאות 

נמסר, כי חל איסור על העברת מוצרים 
מן החי מהאוטונומיה עקב חשש 

לבריאות הציבור וכן, חל איסור על 
הפעלת מפעלי בשר ללא אישור ופיקוח. 

במשרד מבקשים מהציבור להקפיד 
לרכוש בשר במקומות מוכרים הנמצאים 

תחת פיקוח. בנוסף, יש להקפיד על 
מוצר באריזה מקורית, סגורה ונקייה עם 
התוויה וסימון של תאריך ייצור ותאריך 

פג תוקף.  •

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות  של   
משרד החקלאות ופיתוח  הכפר, ניסיון נוסף להברחת 

כ-100 ק"ג בשר בקר משטחי הרשות הפלסטינית לישראל, 
בסמוך למחסום טול כרם. נהג הטרקטור, הגיע אל המחסום 

ונעצר לבדיקה שגרתית. במבט ראשון עגלת הטרקטור 
נראתה ריקה, אך עד מהרה התגלה הבשר. הנהג נעצר לחקירה 

במקום, והבשר הועבר להשמדה על פי  צו רופא וטרינר •

נחשף ניסיון הברחה

ועדת תכנון

בישיבת ועדת התכנון של מועצת 
החלב אשר התקיימה ביום שני 

9.11.15, נדון החוסר בחלב, ובהתאם 
לכך התקבלו החלטות והמלצות. 

הוחלט לאשר לשלם על חלב עודף 
בחודש נובמבר מחיר "חלב עודף 

קיץ". לגבי זכות קיזוז עם חודשי חורף 
והעברת חלב במכסה בין עונות, אין 

שינוי. לגבי חודש דצמבר יושלמו 
נתונים, ולאחר מכן תתקבל החלטה. 

בשלב זה מדיניות התשלום לשנת 
2016 ללא שינוי ביחס להחלטה 

הקודמת. לאור המחסור ולאור הגידול 
שנרשם בצריכת מוצרי החלב 
)שיעור גידול ממוצע של 2%( 

ישקלו במועצת החלב, להמליץ 
לשר החקלאות להגדיל את המכסה 

הארצית לשנת 2016. •

מוסך מרכבה – קבוץ שניר | מוסך נצח – בית שאן | מוסך רץ- גבעת עוז | מוסך נצח – עין החורש | יורם רז – כפר ויתקין אחים שאובי – שדרות | מוסך נגבה – קבוץ נגבה | 
מוסך עלומים – קבוץ עלומים | שרות שדה לחקלאי – כפר עזה | איציק ועקנין -  קבוץ גבים | שרות שמוליק – קריית מלאכי

תשלום 25,000 ₪ בתום התקופה לרכישת הכלי או החזרת הכלי. 
המחיר כולל ביטוח מקיף וערכת טיפולים לכל תקופת השכירות. 

כל המחירים ללא מע"מ

טלפונים מכירות ראשי 04-6059010 | צפון 054-3070976 | מרכז 050-2167648 | דרום 050-7349792

מבצע מיוחד לשכירות
4X4 סגור M5085 טרקטור

התמונה להמחשה בלבד

בתנאים מיוחדים: 

מקדמה 35,000 ₪ והיתרה 
ב-40 תשלומים של 3,500 ₪ בלבד
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