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כנס הבקר השנתי
היום )10.12( נפתח כנס הבקר השנתי 

בירושלים בירת ישראל, אני שמחה 
לבשר כי השנה יהיו שני מושבים 

המיוחדים לענף הצאן ואין לי ספק 
כי הדבר יתרום להמשך ביסוס הענף 

שלנו וכשותפים לחברינו מענף 
הבקר. בשני מושבי צאן המתחלקים 

על פני יומיים, תהיה בין השאר 
הרצאה מוזמנת של אגודת עזיזה 

שלנו, במסגרת חוזה השבחה ופיתוח 
בין עזיזה לeast jen  הקנדית, 

החברה השנייה בגודלה בעולם 
לגנטיקה בבעלי חיים. זו תהיה 

הרצאה צבעונית של מגדל עיזים 
קנדי בעל חוות הטיפוח הגדולה 

של ההתארגנות הקנדית, אשר יציג 
את משנתו הסדורה בנושא השבחה 

ומניפולציה גנטית. המרצה, איש בקר 
לשעבר שהחליט להטביע חותם בענף 

הצאן הקנדי ואני בטוחה שהולכת 
להיות הרצאה מעניינת וחשובה. 

ביום השני, נהנה מסדנת בשר טעימה 
שבמסגרתה נחווה ונטעם חדשנות 

בימים אלו נמצא ענף החלב באחת מהסערות 
הקשות בחיי הענף. כמי שייצגה את ענף הצאן 

ולחמה לשמירה על הענף מול כוחות גדולים 
ואיומים, אני יודעת מה עוברים ראשי ענף החלב. 
את המלחמה שלנו עשינו בכדי לשמר את הענף, 

כמו גם הרצון שלנו להביא בשורה טובה למגדלים 
ועתיד בטוח וטוב יותר. כעת ענף החלב נע בין 

פסימיות לאופטימיות זעירה וזה הזמן למנהיגים 
להיות בעלי אומץ ,נחישות ואחריות אדירה. הדבר 

לעיתים קשה ומבלבל, אך הדבר הכרחי למען 
במטרה. זוכרת היטב את התקופה שאנחנו עברנו 

וחוויתי אותה על בשרי, שנה בה בכל רגע ורגע 
יש בדל מידע או נתון שנראה הנכון ביותר לאותה 

השעה. מכאן אני רוצה לאחל בהצלחה לענף 
ולקברניטיו ויודעת כי הקברניטים יובילו אותו 

בבטחה לחוף מבטחים. ענף הרפת הוא עוגן של 
שפיות בחקלאות בישראל ובכלל ובסופו של דבר 
גורלנו כרוך בגורל הענף הרפת וההצלחה שלהם 

היא ההצלחה שלנו •

אילנית דעדוש קלפון
dadosh100@014.net.il
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קולינרית מעניינת על טהרת הבשר 
הישראלי, בדגש על בשר גדיים 

ועיזים, בשר אשר נפוץ יותר באירופה 
ובישראל. 

מארחים את הקנדים
במסגרת הידוק שיתוף הפעולה שלנו 

עם הקנדים, עמותת עזיזה מארחת 
את הבעלים של עדר הטיפוח הגדול 
של הקנדים. האורחים מקנדה יגיעו 

לישראל במטרה להמשיך לפתח 
את היחסים בין הענפים, הישראלי 

והקנדי ולדון על המשך עבודה 
ושיתוף מידע. רק לאחרונה הקנדים 

סיימו מחקר גדול בארצם, אשר גילה 
את הגן עמיד בסקריייפי ומחקרים 
אחרים בנוגע לגילוי ובידוד ד.נ.איי 

בעיזים. במהלך שבוע האירוח ביקורם 
נסייר במשקים שרכשו, הזריעו וקיבלו 

את ליווי האגודה לזרמה הקנדית. 
מגדלים שירצו לפגוש או לשאול 

שאלות את הנציג יכולים ומוזמנים 
לפנות או לכתוב אליי. 

מדיניות חלב 
בסוף נובמבר קבלנו מסמך בדבר 

מדיניות תשלום החלב לשנת 2019, 
המגמה של חוסר חלב בעיזים 

ממשיכה ואנו עדים לקושי של הענף 
והמגדלים להגדיל חזרה את העדרים 

לאחר מדיניות קפדנית של חלב 
עודף. ברמה המקצועית ידענו ואפילו 

התרענו על הקשיים והסיכונים 
של בעלי העדרים הצריכים ורוצים 

להגדיל את הייצור, ביצוע ההשקעות 
וגידול בעל חיים. הדבר פועל לרעת 
הענף הנמצא בצמיחה מחד ומאידך 
לא מצליח לספק את הגידול בקצב 

הדרוש והרצון להמשך התכנון. 
מחסור בחלב גורם למחלבות להסס 

מלהיכנס לענף בגלל אי היכולת 
באספקת החלב סדירה והמחלבות 

הגדולות מורידות מוצרים מהמדפים. 
תוספות המכסה ניתנו ומטרתם 

הייתה לתת האפשרות שלא הייתה 

בעבר למגדלים לגדול, אך  עדיין ישנו 
הפער בין המכסות המחולקות לבין 

הייצור. אני מזמינה את כלל המגדלים 
לשתף את האגודה בקשיים ואנו 

ניתן את כל העזרה נדרשת. בהמשך 
יבוא לדיון עניין המכסה לשנת 2019. 

ההמלצה, נכון לעכשיו, לא להגדיל 
את המכסות בשלב זה ולתת לענף את 

היכולת להגדיל את הייצור.

גאווה עולמית, 'מחלבת שירת הרועים' 
והפעם כולנו גאים במיכל מור מלמד, 

גבנית ממחלבת 'שירת הרועים' 
המוסיפה כבוד רב לענף. )ראה כתבה 

עמוד 62(. מיכל שבה לפני כחודש 
עטורת פרסים וזכיות מאליפות 

העולם. מיכל שמה את ענף הצאן 
הישראלי על המפה הבינלאומית 

בתחרות הגבינות היוקרתית הגדולה 
והנחשבת ביותר בעולם בתחום 

 הגבינות
 .World cheese Awards 2018 

מיכל הגיע לגמר האליפות עם גבינת 
'מעין חרוד' אותה היא מייצרת 

וזכתה לשבחים רבים. טקס הגמר 
שודר בכמה ערוצי טלוויזיה ומעין 

חרוד קיבלה 53 נקודות מה שעמיד 
אותה במקום ה-16 בעולם לשנת 

2018/2019. אנחנו מצדיעים למיכל 
ולעבודתה במחלבת 'שירת הרועים' 
היא ההוכחה שהענף חייב להמשיך 
להתקיים והממשלה חייבת לעודד 

את קיומן של המחלבות הקטנות לצד 
הגדולות. זה בדיוק המקום לצאת 

בקריאה לפקידי האוצר, להבין את 
גודל הפוטנציאל ולתמוך במחלבות 

הקטנות ובייצור הגבינה בישראל. 
ולמיכל נאמר, המשיכי כך ותודה על 

הגאווה שהסבת לנו !!    ▲

הזכייה

להגדיל את יכולת הייצור בדיר הישראלי

עוד יום של
חלב שנשפך...

ושוב הפדיון  
לפח.
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