
מכסות חלב 2016 
ממשרד החקלאות נמסר כי השר מקבל את 

המלצת מועצת החלב על הגדלת תוספת 
המכסה לשנת 2016 ל-60 מיליון ליטר •

החלוקה תהייה 36 מיליון ליטר ליצרנים קיימים ו-24 מיליון ליטר 
ליצרנים חדשים. החלוקה בין המגזרים תהיה לפי האחוזים בין 

המגזרים - לסקטור המשפחתי 42% ולסקטור השיתופי 58%. 
החלוקה הזאת הינה על כל תוספת המכסה של 60 מיליון ליטר.
בימים הקרובים )3.3( יפורסם הצו על תוספת המכסה בסך 

60 מיליון ליטר ברשומות, ולאחר מכן תפורסמנה תקנות 
חלוקת המכסות ליצרנים אשר יובאו לאישור ועדת הכלכלה 
של הכנסת. בתום התהליך נודיע לכל יצרן בנפרד מהו היקף 

מכסתו לשנת 2016. ▲

מובילים את ענף החלב 
לעתיד בטוח ויציב

ועדת קראוס אשר הוקמה אשתקד על מנת 
לגבש נייר מדיניות באשר לעתיד ענף החלב 

בעשור הקרוב תקיים ב-4 לאפריל יום דיונים 
מרוכז בכפר המכבייה •

בדיונים ישתתפו העוסקים בענף במגוון תחומים: רפתנים 
מהמגזר המושבי והקיבוצי, נציגים מהחקלאית, מרכזי המזון, 

מדריכים, יועצים ועוד. הנוכחים יחולקו לקבוצות דיון ואלו ימפו 
ויחדדו את ההזדמנויות והאיומים, החזקות והחולשות בהווה 

ובעתיד. בנוסף במהלך הסדנא, תאופיין הסביבה העתידית בה 
יפעל הענף ובין השאר ידונו הסוגיות: כיצד יראה משק החלב 

בשנת 2025, בחינת שינויים ותמורות במנגנון התכנון, פוטנציאל 
הייצור המקומי, ביקושים לחלב, מהי שרשרת הערך בייצור חלב, 

האם הורדת מכסים תוביל בהכרח להוזלת מחירים, השינויים 
הסביבתיים, הפוליטיים ועוד.

לגבש החלטות בקונצנזוס רחב. קראוס

מיכל קראוס מנכ"לית המועצה אמרה: "עם כניסתי לתפקיד לפני 
כשנתיים חשתי כי הרוח השוררת במשרדי הממשלה האחראיים 
על הענף נושבת לעבר שינוי - מה שהיה הוא לא מה שיהיה עוד. 

מתוך רצון להיות מובילים ולא מובלים וכדי להימנע מועדת קדמי 

2, הוריתי על הקמת ועדה שתבחן את השלכות כל שינוי בענף. 
במסגרת עבודת הועדה, נערכה עבודת מחקר כלכלית השוואתית 

בין משק החלב הישראלי לאירופי, נעשתה עבודת מטה וגויסו 
יועצים לבניית התהליך. אני רואה חשיבות רבה בהצגת פתרונות 

ותמונת מצב של אלו שעוסקים בענף ולא יושבים מול מסך מחשב. 
על מנת לנתח את ענף החלב כלכלית יש להכיר אותו מקרוב. 

מטרת יום הדיונים היא לגבש המלצות בקונצנזוס הרחב ביותר, 
אשר לאחר מכן ידונו עם משרדי החקלאות והאוצר". ▲

קנט מחדשת את 
ביטוחי ענף הבקר

היקף הפיצויים ששילמה קנט עבור פינוי 
וכילוי ותמותות עמד בשנת 2015 על למעלה 
מ- 15 מיליון ₪. כך עולה מסיכום נתוני קנט 

לקראת חידושי הביטוח בענף הבקר.  גם 
השנה הוכנסו שיפורים והתאמות בפוליסות 

הביטוח השונות על מנת להתאים אותן 
לצרכים הייחודיים של מגדלי הבקר •

בשנים האחרונות השקיעה קנט רבות בשיפורים טכנולוגיים 
תומכי GPS, וזאת במטרה לייעל ולשפר את המידע והבקרה על 
איסוף פגרי הבקר מהמגדלים המבוטחים, תוך הגברת השליטה 

והמידע בזמן אמת. מידע אמין ועדכני נאסף במשרדי החברה בכל 
רגע נתון ומאפשר זיהוי מהיר של מוקדי תמותה ושליטה טובה 
והדוקה על הליך הפינוי והכילוי. בענף בקר לחלב מועצת החלב 
רכשה ביטוח פינוי וכילוי במרוכז עבור יצרני החלב. בענפי בקר 

לבשר במרעה ובקר לבשר במפטמות ניתן לרכוש ביטוח פינוי 
וכילוי ישירות בקנט. יש לציין כי יצרני בקר לחלב שבבעלותם גם 

מפטמות לבקר לחלב הנמצאות בסמוך לרפת החלב מבוטחים 
בביטוח פינוי וכילוי במרוכז על ידי מועצת החלב. ▲

לירון תמיר "תנאי פתיחה 
מאתגרים לשנת 2016"

לירון תמיר, כלכלן מועצת החלב מביט לשנת 
2016 ואומר "מחירי הסחורות בעולם עדיין 

נסחרות ברמת מחירים נמוכה" •

שנת 2015 הסתיימה בהיקף ייצור של מיליארד 372 מיליון 
ליטר כך אומר לירון תמיר ומוסיף "בשנת 2016 הביקוש לחלב 

גולמי מגלם גידול של למעלה מ-50 מיליון ליטר כ-4 אחוז עליה 
בדרישה. העלייה מבטאת הן את גידול בצריכה של חלב ומוצריו 
בכשני אחוזים והן כדי להבטיח שלא יהיה מחסור בעונת הקיץ. 

יחד עם הדרישה לתוספת חלב נמצא הענף עם רמות מלאי  
נמוכות מאד של אבקת חלב וחמאה תעשייתית ותנובת החלב 

היומית הממוצעת  לנחלבת בתחילת השנה הנוכחית נמוכה בכ-
ק״ג התקופה המקבילה אשתקד". באשר לתחילת שנת 2016 אומר 

לירון ״אם נוסיף על זה את העיכוב והתסבוכת בהקצאת תוספת 
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מכסת החלב עליה החליט שר החקלאות בהמלצת הגורמים בענף, 
מקבלים תנאי פתיחה מאתגרים לשנה החדשה. 

יחד עם זאת על פי נתוני ספר העדר ומתוך ניסיון העבר, יצרני 
החלב בישראל יודעים ויכולים להגיב ולייצר את הכמות הנדרשת 

ובתנאי שמדיניות התשלום תתמוך בכך ושמידע יועבר בזמן״. 

באשר לתחזיות לשנת 2016  אומר לירון כי "על סמך מודל 
שפותח על ידי אפרים עזרא ונתוני ספר העדר לפי ייצור החלב 

בשנת 2016 יהיה בין כמיליארד ארבע מאות ועשרים גבול תחתון 
ומיליארד ארבע מאות וארבעים גבול עליון". אך לירון  מדגיש 

כי "בשנת 2015 מודל דומה ניבאה ייצור חלב בין מיליארד שלוש 
מאות ושמונים למיליארד ארבע מאות ועשר הרי שבסופו של דבר 
הייצור בפועל היה נמוך מהרף התחתון בשמונה מיליון ליטר שהם 

כ-0.7 אחוז סטייה. המודל לא ידע לנבא את הנפילה בתנובת 
החלב שנרשמה בקיץ האחרון". 

יבוא משלים ושחיקת מחיר המטרה
בנוסף להיערכויות לייצור חלב, נערכים בענף ליבוא משלים 
של חמאה תעשייתית בכשרות מהודרת אך גם כאן נתקלים 

בקשיים, הן בשל רמת הכשרות והאיכויות הגבוהות עליהן לא 
מתפשרת התעשייה הישראלית. באשר לשוק העולמי אומר 

לירון "בשוק העולמי מחירי הסחורות עדיין נסחרות במחירים 
נמוכים ומדובר הן בנגזרות החלב )אבקת חלב חמאה ועוד( והן 
בגרעינים )תירס, סויה, חיטה, שעורה( המחירים הנמוכים של 

הסחורות יגולמו בתחשיב מחיר המטרה". לירון מתייחס למתווה 
לוקר ושחיקת מחיר המטרה ואומר "ביולי 2016 תיושם הפעימה 
הרביעית של מתווה לוקר בשחיקת מחיר המטרה ובינואר 2017 
יקבע מחיר המטרה בהתאם לממצאי סקר עלויות הייצור לשנת 

2015 שממצאיו יסוכמו בחצי השני של 2016". יש לציין כי בנוסף 
לשחיקת מחיר המטרה ועדכון מחיר המטרה בהתאם למחירי 

התשומות, יש לזכור כי בשנת 2016 החלו ליישם את תקנות 
השפכים ומי הקולחין של רשות המים ועלויות הייצור יעלו 

בהתאם ויש מקום לגלם תוספת זו בחישוב מחיר המטרה". ▲

יום עיון מגדלי יונקים
אולם גדוש של רפתנים ובעלי עניין, הגיעו 

לכנס שאורגן ע"י שה"מ. הכנס הוקדש לנושא 
ממשק בריאות והזנה בגידול יונקים. 

הכנס נערך במסגרת "מועדון מגדלי יונקים" •

את יום העיון שנערך ב-17 לפברואר בבית דגן, פתח ד"ר גבי 
עדין שדיבר על השפעת הגמעת עגלות עד גמילה בחלב מלא 

לעומת תחליף חלב על מדדי בריאות , וביצועים עד גמילה 
ותנובת החלב במהלך התחלובה הראשונה ושנייה. לאחר מכן 

הרצה יואל שטראוס מ'אמבר' על  הקשר בין טמפרמנט למחלות 
נשימה ביונקים. רוני יעקב מרפת גשור הגיש הרצאה על 

השיקולים לקבלת החלטה בדבר גידול יונקים במלונות פרטניות 
במבנה חממה, הרצאה מעניינת במיוחד שגררה שאלות רבות. 

לאחר הפסקת קצרה של שתיה וכיבוד קל, דיבר שביט לב מרפת 
דרום על מועד הפרדת הוולד מהפרה לאחר ההמלטה מהיבט 
אחר. ולסיום הרצאה מעניינת של נעמי סטורלזי מהמחלקה 

לפיקוח בשירות הווטרינרי שהרצתה על אנטיביוטיקה 
בעגלים ועגלות, שימושים, רגולציה והשלכות. את הכנס ארגנו 

ד"ר גבי עדין ואיל פרנק משה"מ בסיוע של מיכל אברהם רכזת 
ההדרכה של אגף בע"ח. ▲

יום עיון "מועדון מגדלי יונקים". 

מנהלת חדשה 
למעבדה לבריאות העטין
חילופי מנהלות במעבדה לבריאות העטין 

בקיסריה. ד"ר רמה פלק מחליפה בתפקיד את 
ד"ר מור פריד •

לפני כחודשים הודיעה ד"ר מור פריד על 
רצונה לסיים את תפקידה כמנהלת 

המעבדה לבריאות העטין בקיסריה. ד"ר 
מור ניהלה את המעבדה במהלך 12 השנים 

האחרונות. בעזרתה ובניהולה הפכה 
המעבדה למעבדה מוסמכת ע"י הרשות 
הלאומית להסמכת מעבדות. במעבדה 

הוכנסו שיטות עבודה מתקדמות ביותר 
כולל בדיקות מולקולאריות ובדיקות 

אלייזה. המעבדה משמשת את כלל יצרני 
החלב בארץ לאבחון פתוגנים בחלב ובבדיקות נוספות לזיהוי 

נוגדים וגורמי מחלות אחרות בחלב.
לאחר תהליך מיון קפדני וארוך נבחרה לנהל את המעבדה 

ד"ר רמה פלק והיא החלה את עבודה בתחילת פברואר. 
במועצת החלב בקשו להודות לד"ר פריד על עבודה ואיחלו לה 

בהצלחה בהמשך דרכה. ▲

מגבירים הפיקוח נגד 
שחיטה לא חוקית

מפקחי משרד החקלאות ממשיכים בפעולות 
האכיפה כנגד שחיטה לא חוקית ובשיתוף 

משטרת ישראל תפסו באזור הגליל כחצי טון 
בשר בקר אשר נשחטו בשחיטה שחורה •

צוות משותף של יחידת האכיפה והחקירות המרכזית )פיצו"ח( של 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף משטרת ישראל פשטו על 
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אטליז בצפת ועל אתר שחיטה פיראטית במושב דלתון. בפעילות 
האכיפה המשותפת פשטו מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה 

וחקירות )פיצו"ח( של משרד החקלאות ופיתוח בשיתוף משטרת 
ישראל על שני מוקדי שחיטה שונים בצפת ובמושב דלתון. דובר 

משרד החקלאות מסר עוד כי "במסגרת המבצע כנגד בעלי חנויות 
אטליז, תפסו הפקחים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר כחצי טון 

של בשר, אשר אינו ראוי למאכל אדם ומקורו בשחיטה שחורה. 
הבשר הושמד בצו רופא 

וטרינר, בעלי האטליזים עוכבו 
לחקירה על ידי מפקחי היחידה 

המרכזית לאכיפה וחקירות 
במשרד החקלאות ופיתוח 

הכפר,  ונפתחו כנגדם הליכים 
משפטיים. רואי קליגר מנהל 

יחידת פיצו"ח, יחידת האכיפה 
והחקירות המרכזית של משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר: 
"משרד החקלאות פועל באופן 

מתמיד לאכיפת שחיטה 
הנעשית בניגוד לחוק. השחיטה 
השחורה ללא פיקוח של רופא 

וטרינר כנדרש עלולה לפגוע בבריאות 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". ▲

כנסי הסברה במושבים 
בנושא היחידה השלישית 

וזכויות בעלי הנחלות
תנועת המושבים ממשיכה בפעילות ההסברה 

על היחידה השלישית וזכויות בעלי הנחלות 
ומקיימת כנסי הסברה במושבים ברחבי 

המדינה •

כנס הסברה בעמק
באמצע פברואר נערך כנס במרכז חקלאי העמק המאגד שלוש 

מועצות אזוריות גליל תחתון עמק יזרעאל ומגידו בהשתתפותם 
של ראש המועצה האזורית גליל תחתון, מוטי דותן וראש המועצה 

האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר. דוברת תנועת המושבים מסרה 

Roto Grind-כדאי לבחור ב

להאביס עם קש טחון טרי
ולקבל יותר תפוקת חלב/בשר

ויותר כסף

רח' פיק"א 10, פתח תקווה, 49611, נייד: 050-5379383  טלפון/פקס: 03-9227921  

aaviram11@bezeqint.net :דוא"ל

המכונה שיכולה לטחון  	π
ולרסק חומרים רטובים וקשים 

שמכונות אחרות לא יכולות.
אחזקה קלה - במכונה 2 חלקים  	π
נעים בלבד, מהם רק חלק נשחק 

אחד. המרסקות עשויות תרכובת 
טונגסטן קשה והן ניתנות להחלפה 

בכל 4 הכיוונים.
π	 שינוי אורך המקצץ/טוחן ניתן 

לעשייה בקלות ובמהירות.

פשוט - מערכת הפעלה מאוד  	π
אפקטיבית המאפשרת לאותה מכונה 
לעבוד עם טרקטורים מ-70 עד 200 

כוח סוס. אנחנו יכולים להתאים גם 
למערכות בהספק 540-1100.

ההספק נקבע ע”י: סוג החומר, מצב  	π
החומר )רטוב או יבש(, עד כמה דק הוא 

טחון, חוזק הטרקטור לדוגמא: עם 80-90 
כוחות סוס ברמת יובש רגילה בטחינה 

בינונית יכולה לטחון 15 טון לשעה. 
בשל אפשרות גיוון רב של משתנים   

התפוקה נעה בין 40-5 טון בשעה. מגדלי הבקר בגרמניה, אנגליה וארה"ב טוחנים לעצמם יום יום את הקש במנה

ראה כתבה בעמוד 84
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עוד כי "כמו כן נערך השבוע כנס במועצה האזורית מטה יהודה 
במושב בית מאיר. אל הכנסים הגיעו כ- 200 משתתפים". מזכ"ל 
תנועת המושבים, מאיר צור ברך את המשתתפים ואמר: "תנועת 

המושבים רואה חשיבות עליונה בכנסי ההסברה לחברי המושבים 
בנוגע להסדרת זכויות בעלי הנחלה. אנו נמשיך לפעול באופן 

אינטנסיבי אל מול כל רשויות המדינה על מנת להגיע להכרעה 
בנוגע לזכויות בעלי הנחלות הן בהיבט הקנייני והן החקלאי". יו"ר 
אגף הקרקעות של תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח אמר: "אנו 
ממשיכים מפגשים כנסים וסדנאות בלא מעט מושבים  ומועצות 
אזוריות בסוגיה כחלק משתוף פעולה עם המושבים, ישנה הענות 

מדהימה של ראשי המועצות, הנהלות היישובים וציבור בעלי 
הנחלות גם כן מגיע בכמויות גדולות ומקבל כלים חשובים שיעזרו 

פעם אחת להבין את ההחלטות והשלכותיהן על האגודות ובעלי 
הנחלות ופעם שניה ועדי האגודות מקבלים את האינפורמציה 

לצורך הכנת המושב ליישום ההחלטות ולהערכות נכונה לטובת 
האגודה וחבריה". עוד הוסיף יפרח ואמר: "תנועת המושבים 

תפעל להסביר לעומק לכלל ראשי ומזכירי המושבים את הסוגיה 
בכנס הנהגות המושבים בחודש מרץ הקרוב". ▲

אפימילק מכריזה 
על רכישת

Silent Herdsman
חברת 'אפימילק', חברה בינלאומית 

המספקת פתרונות ניהול לרפת, מודיעה   על 
רכישת Silent Herdsman, המפתחת מערכת 
ניטור בעזרת תג צוואר, לאיתור ייחומים 

ובעיות בריאות בקרב פרות חולבות. 
הרכישה מרחיבה באופן משמעותי את 
היצע קו המוצרים של אפימילק לניטור 

פרות •

Silent Herdsman משלימה את קו מוצרי אפיאקט 2
)AfiAct II( הפופולארי של אפימילק עם פונקציונאליות ייחודית 

ותכונות רבות עצמה המבוססות על טכנולוגיה חדשה", אמר 
יובל רחמילביץ', מנכ"ל אפימילק, המייצרת את מערכת תגי הרגל 
אפיאקט 2. בהודעה לתקשורת שהוציאה 'אפימילק' לרגל רכישת 
החברה נאמר עוד כי "זיהוי ייחומים משמעותי ביותר בענף חלב, 

מכיוון שפרות חייבות להיות מעוברות באופן קבוע על מנת 
לשמור על ייצור חלב. 

כל יום נוסף בו הפרה אינה מתעברת יכול לעלות לרפתן בהפסד 
של עד 7$. זיהוי מוקדם של בעיות בריאותיות חשוב אף הוא: 

טיפול מהיר יכול להפחית באופן משמעותי את העלויות 
הקשורות בייצור חלב, יציאה מיותרת של פרות מהעדר או מוות 
של פרות". ל-Silent Herdsman מערכת ניטור פרות בעזרת תגי 

צוואר, המוגנת בפטנט, שפותח בתמיכת ממשלת סקוטלנד. 
המערכת מזהה ייחומים ומאתרת בעיות בריאות בהתבסס על 

פעילות פרה, ַהֲעָלַאת ֵּגָרה )רומינציה( ודפוסי אכילה, ומתאימה 
במיוחד גם לעגלות, שלרגליהן מתקשים לעיתים להתקין תגי 

רגל. הנתונים מועברים באופן אלחוטי מתג הצוואר, באמצעות 
תחנת בסיס, למחשב מרכזי בחווה, המנפיק התראות עבור 

שינויים בייחום או מחלות. התראות נשלחות גם באמצעות 
הענן לטלפונים חכמים ומחשבי לוח. הרפתנים יכולים להשקיע 

פחות זמן בניטור העדר ויותר זמן בהרבייה ובטיפול בפרות 
 Silent המזוהות באופן אוטומטי על ידי המערכת. מערכות

Herdsman מותקנות כיום במאות רפתות ברחבי אירופה.

תגים ברגליים

אפיאקט 2 היא מערכת ניטור פרות בעזרת תגים המוצמדים 
לרגל. היא מזהה ייחומים ומאתרת בעיות בריאות שונות 

המבוססות על פעילות הפרות והתנהגותן בזמן מנוחה.
כמו Silent Herdsman, המערכת מנפיקה התראות בזמן אמת 

הנשלחות למחשב מקומי, טלפונים חכמים ומחשבי לוח. 
לדברי רחמילביץ', רוב לקוחות אפיאקט 2 בארה"ב מדווחים 

על שיעורי הריון העולים על 25%. רחמילביץ' הוסיף ואמר 
ששתי המערכות מדויקות ביותר, ניתנות להרחבה בשטח, 

בעלות טווח קליטה רחב וחיי סוללה ארוכים. "מערכת ניטור 
הצוואר של Silent Herdsman תסייע ללקוחות אפימילק 

להרוויח יותר כסף, לחסוך זמן ולשמור על עדריהם בריאים". 
במשך כ-40 שנים, אפימילק מספקת לרפתנים פתרונות 

טכנולוגיים מתקדמים לניהול הרפת, רווחיותה, ייצר חלב 
איכותי ושיפור רווחת בעלי החיים. אפימילק היא מובילה 
עולמית בתחום כלי התוכנה לניהול הרפת וניתוח מרכיבי 

החלב בלמעלה מ-50 מדינות. ▲
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ועדת הכספים: הוראת שעה לביטול מס 
המעסיקים לחמש שנים.

החקלאים: "החלטה הוגנת. 
נפעל לביטול לאלתר של 

מס המעסיקים"
וועדת הכספים החליטה כי מס המעסיקים 
יבוטל במסגרת הוראת שעה לחמש שנים 
הקרובות. בזמן זה יתוקן החוק. החקלאים 

מברכים על ההחלטה • 
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 

צור ״מס המעסיקים על העובדים הזרים מהווה עול גדול לציבור 
החקלאים ויש לבטלו לגמרי. אני מברך את ועדת הכספים על 

החלת הוראת שעה לביטולו של מס המעסיקים לחמש שנים וזה 
חלק מהתכנית האסטרטגית הכוללת להצלת החקלאות ולבנייתה 

לדורות הבאים שאנו מקדמים מול הממשלה.אנו נפעל לביטול 
לאלתר של מס המעסיקים". בהודעה לעיתונות שהוציאה דוברת 

תנועת המושבים והתאחדות חקלאי ישראל מסר צור "יש להוריד 
את מחיר המים לחקלאים". ▲

אירוע פתיחת מחלבת 
תנובה תל יוסף המחודשת

בתחילת חודש פברואר נפתחה המחלבה המחודשת של תנובה 
בתל יוסף. האירוע התקיים באתר החדש בתל יוסף במעמד שר 
החקלאות. באירוע השיקו את המפעל החדש והמתקדם מסוגו 
לייצור גבינות קשות והוא הוקם בהשקעה של כ-350 מליון ₪. 

מנכ"ל תנובה, אייל מליס שמונה ימים ספורים לפני הפתיחה 
למנכ"ל, אמר בדבריו: "ההשקעה במפעל החדש הינה הבעת אמון 

גדולה של תנובה בענף החלב ובחקלאות הישראלית". ▲

פתיחה מחודשת של המחלבה בתל יוסף

אינו שאריתי ואינו משפיע על איכות החלב ועל צבע הבשר
מותאם לבקר צאן וחזירים

ן ו ר ת פ ה ו  נ ל ו ה  ל ח ה ם  י ב ו ב ז ה ת  נ ו ע
הוכחנו פתרון לכינים, ממשיכים עם הזבובים והקרציות
הפתרון המושלם, הזול, הנוח והמהיר לבעיית חרקים
דוחה יבחושים מעבירי מחלות, זבובים, יתושים
ם י י נ ד ר ו ט ם  י ק ר ח ו ם  י נ י כ  , ת ו י צ ר ק

אבן צהובה אבץ
למניעת אכילת צמר
ם י י פ ל ט ת  ו י ע ב ו

אבן ירוקה
למניעת קטוזיס

אבן כחולה

אבני לקיקה מיוחדות

מבין לקוחותינו:
רפת אילון, רפת ניר יצחק, רפת טללים, רפת שובל, בקר ניר עוז, רפת סעד, רפת חצרים, רפת עמיר, רפת בית העמק 

רפת המפלים, רפת שריד ועוד...

מבצע!!

1/4/16
עד ה 

חדים 
ם מיו

מחירי

אבנים
טייד ב

ו להצ
מהר
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אילן: 050-9245047 ערן: 054-5277682
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