
דוד בן עוזיאל מנהל מחלקת הדרכה ושיפוט גופני בהתאחדות 
מגדלי הבקר מספר על ההיערכות לקראת השנה השלישית 

ומסכם בקצרה את השנה השנייה: "בגדול, השנה השנייה 
הסתיימה בהצלחה ובשביעות רצון של כל הצדדים השנה  ואנו 

מתכוננים לשנת הלימודים השלישית. בעיקרון התלמידים 
מרוצים וכך גם הנהלות בתי הספר. בפרויקט השתתפו 115 
תלמידים בחמשת בתי הספר שהשתתפו בפרויקט היו, כפר 

גלים, מאיר שפיה, מקווה ישראל, הכפר הירוק ואשל הנשיא, 
כאשר המרצים התרוצצו בין בתי הספר, דבר שהיווה בעיה בין 
השאר בתכנון הזמן ובנושא לוגיסטי . הרעיון בשנה הנוכחית 

הוא לרכז את הפרויקט למשך שלושה או ארבעה ימים 
במהלך חופשת הפסח 2017 בבית ספר אחד, כנראה בשפיה. 

במהלך הימים הללו להביא אליהם את המרצים ובסוף הימים 
המרוכזים ייערך סיור לימודי״.  ▲

פרויקט דור ההמשך לשנה שלישית
5 בתי ספר, 115 תלמידים, שנה שניה ומוצלחת הסתיימה בפרויקט דור ההמשך 

וכבר נערכים לשנה השלישית •

היערכות לקראת פתיחת שנה שלישית

התוספת שנקבעה היא של 64 מיליון ליטר בענף הבקר לפי 
החלוקה הבאה: 50 מיליון ליצרנים הקיימים ו-14 מיליון ליצרנים 

חדשים. תוספת של 2.5  מיליון ליטר בענף הכבשים, מתוכה 
500 אלף ליצרנים חדשים ו-2 מיליון ליטר ליצרנים הקיימים. 

תוספת של  3 מיליון ליטר בענף העיזים, מתוכה 800 אלף 
ליצרנים החדשים ו-2.2 מיליון ליטר ליצרנים הקיימים. עשרים 

וארבעה יצרנים במגזר המשפחתי, השיתופי, והמיעוטים זכו 
בהגרלה להקצאת מכסות חלב ליצרנים חדשים. בסך הכל הוקצו 

עשרים וארבעה מיליון ליטרים, וזאת כחלק מתוספת המכסה 
לשנת 2016. במגזר המשפחתי זכו שישה עשר יצרנים חדשים 
מהיישובים: אבני איתן, באר מילכה, כמהין, נווה, נטור, צופר, 

קדש ברנע ושרונה. בסוף התהליך לכל אחד מהיצרנים תוקם רפת 
לה תוקצה מכסה שתעמוד על סך חמש מאות אלף ליטרים. במגזר 

המיעוטים זכו ארבעה יצרנים מהיישובים: טמרה, כפר טורעאן, 
ערערה וכאבול. בסוף התהליך לכל אחד מהיצרנים תוקם רפת לה 

תוקצה מכסה שתעמוד על סך חמש מאות אלף ליטרים. 
במגזר השיתופי זכו ארבעה יישובים: קיבוץ חניתה, מושב שיתופי 
כרמי קטיף והקיבוצים שדה בוקר ושדה נחום. בסוף התהליך לכל 
אחד מארבעת היישובים בהם תוקם רפת תוקצה מכסה שתעמוד 
על סך 3.3 מיליון ליטר. מכסת החלב בישראל עומדת על כ-1.45 

מיליארד ליטר, המיוצרים ב-787 רפתות, 162 במגזר השיתופי 
ו-625 במגזר המשפחתי. מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב, 

בירכה באופן אישי את הזוכים ואמרה: ״זהו יום משמעותי לענף 
כולו אשר מצרף 24 יצרנים ויישובים חדשים לשורותיו. הדבר 

מלמד על הרצון של לא מעט חקלאים אשר רוצים לעסוק בענף 
בהיותו ענף מאתגר ובעל פוטנציאל רב״. ▲

הקצאת מכסות חלב 
בתום סבב דיונים במשרד החקלאות עם הדרג המקצועי, השר ומנכ"ל משרד החקלאות החליט 

השר על גודל תוספות המכסה לשנת 2017 בענפי הבקר, כבשים ועיזים •
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