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מחיר המטרה לרבעון 
אפריל – יוני 2019   

בסוף חודש מרץ פורסם מחיר מטרה 
לרבעון השני, מחיר חלב עיזים גולמי 

יהיה לרבעון זה 3.8827 ₪ אחרי 
הפחתת היטל יצרנים ועונתיות. כפי 

שכתבתי בטורים קודמים, לאחר 
עבודה של וועדת מחיר במחיר מטרה 

ברבעון זה ישנה פעימה של 0.07 
אג' זוהי הפעימה האחרונה עפ"י 

המתווה. אנו נכנס שוב את וועדת 
מחיר, כפי שנקבע, במטרה לבחון את 
הנתונים מול ביצוע. לבדוק את מחירי 
התשומות ואת המנגנון לפי השונות. 

מחיר חלב העיזים נשחק בשנים 
האחרונות ולכן לא ניתן לעניין לרדת 

מסדר היום הענפי.

מפקד אוכלוסין חוברת 
עובדים זרים

מפקד העובדים הזרים יצא לדרך, 
נדרש מכל חקלאי המעסיק עובד זר 
או מעוניין להעסיק עובד זר להיכנס 

למרשתת ולהוציא את חוברת המפקד 
למלא את החוברת ולהוסיף את 

האישורים הדרושים. מועצת החלב 
מנפיקה את האישורים הדרושים 

ליצרני החלב, יצרנים מוזמנים לפנות 

אלי בכל שאלה בנושא או אי הבנות 
ונסייע לו. מילוי חוברת המפקד 
והגשתה באמצעות המתכננים 

האזורים של משרד החקלאות. החוברת 
ניתנת להגשה והפקדה עד לתאריך 

5/5/2019 בגלל החגים כדאי ואפילו 
רצוי להתחיל מייד לטפל בנושא.

השבחת עדר העיזים
משלוח שני לשנת 2019 יוצא לדרך 
ואנחנו פרסמנו בקבוצות הווטסאפ 

את קטלוג הזרמה הקנדית החדש 
EASTGEN ליצרנים שמעוניינים 

להמשיך בתהליך השבחה ו/או 
להתחיל, מוזמנים לפנות אלינו 

ולקבל את הקטלוג/נתונים/הכוונה.                                                              
ניתן ורצוי להזמין אותנו אותי ואת 

יוסי לפר לסיור ופגישת הכוונה.

קורס הזרעות 
מזה זמן רב האגודה מעוניינת לקיים 

קורס הזרעה לענף העיזים. זה ידע 
נהדר ומתבקש בשנים האחרונות 
. הכשרה שתקנה לכם / לנו חופש 

בחירה ופעולה בעדר ובתוכנית 
    EASTGEN ההזרעות. חברת
ואגודת עזיזה באמצעות מומחה 

הזרעות שיבוא לארץ. אני פותחת 
להרשמה למעוניינים בכדי לבחון ניתן 

להירשם במייל חזרה אליי 
Dadosh100@014.net.il

מסר מפקח השו"ט 
בלשכת כנות

אני בוחרת להעלות בטור את המסר 
שנשלח גם בקבוצות ווטסאפ ויש לו 

חשיבות רבה לכולנו: 
"הודעה חשובה אבל לא קלה. חברים, 

אני כאן מעל שנה מאז שסייעתם, מגדלי 
צאן מכל הארץ להחזיר לזכריה יפת מבית 

זית את הכבשים, כבר 10 שנים שאני 
מחסן בלשכה הווטרינרית לאחרונה בפעם 

הראשונה נאלצתי ביחד עם עובדים נוספים 
מהלשכה והפיצוח להמית עדר שלם שרובו 
היה חיובי לברוצלה. אמהות, זכרים בוגרים, 

וולדות קטנים, מעל 80 ראש. 
אחסוך ממכם את התמונות הממש קשות. 

מעבר לנזק הכלכלי והנפשי העצום, 
משפחה שלמה נדבקה במחלה ועוברת 

טיפול אנטיביוטי קשה. והכל בגלל סוחר 
תאב בצע ומגדל שנהג בחוסר אחריות 
שהתפתה לקנות צאן ללא אישור ובלי 

בדיקות.אנחנו עושים עבודה קשה כדי להגן 
ולחסן, אבל בלי שיתוף פעולה ועמידה של 

המגדלים בכל הכללים שנועדו להגן על 
בריאות הציבור והמקנה מקרים כאלו יחזרו 

על עצמם. אני מבטיח לכם שאף אחד לא 
רוצה להיות במצב הזה. לא המגדלים וגם 

לא אנחנו שצריכים להמית בהמות חולות. 
בבקשה , הפיצו הודעה זו לכל המגדלים 

ובעיקר לכל מי שאתם מכירים שרוצה 
להתחיל לגדל, יש כללים, ויש כתובת למי 
לפנות לקבל שרות. תשתמשו בה ותחסכו 

עוגמת נפש גדולה, בואו נשמור יחד על 
בריאות הציבור והמקנה בהערכה גדולה 

לכל אחד ואחת מכם ישראל"  
אני מצטרפת לדברים אלו ומבקשת 

בימים אלה אשר אנו מתמודדים אם 
ניטור הברוצלה זהו נזק גם לעדרים 

וגם לבני האדם. תפעילו את הנחיות 
הבריאות הביולוגית שאתם כבר 

יודעים ומתורגלים לא להתפתות 
לסוחרים עם רכבים ובעלי חיים 

עליהם. ניתן לפנות לשאול גם אותנו 
לפני כל עסקה ופעולה ונשתף את 

המידע לטובת הכלל הענף והמקנה.

קבוצת רכישה
בשבועות האחרונים פנו אליי מגדלים 
לרכז רכישה קבוצתית של מאווררים 

חדשניים לדירים עם או בלי מענק 
השקעות. אני מקיימת פגישות 

בעניין וזאת כדי לקדם את היוזמה 
הזו. השנה בשונה משנים אחרות 

ובגלל שכל הדירים נדרשים להגדיל 
את העדרים, המאווררים והחדשנות 

בתחום חשובים מאוד ליובש הממשק 
וכו' מגדלים שצריכים מאווררים 

ומעוניינים לבצע השקעות בתחום 
זה במהלך שנת 2019-2020 אנא צרו 
איתי קשר שנוכל לעמוד את הקבוצה 

שמעוניינת בכדי להביא את קבוצת 
הרכישה לתנאים ולמחירים טובים 

למגדלים ולענף.   ▲

בברכת חג פסח כשר
ומוצלח לכולנו

אילנית דעדוש קלפון
dadosh100@014.net.il

co m נוקדים.

מכירות ראשי: 052-9120207, נציגי מכירות: צפון/מרכז 052-9120205
נציגי מכירות: ירושלים/דרום 052-9124037 

סדרת המעמיסים החדשה מתוצרת

המותג המוכר והנמכר ביותר בישראל

הכלים מיועדים למגוון עבודות בתחום 
החקלאות, הרפתות, תשתיות ופיתוח

1934 מובילים לחדשנות מאז 
חפשו אותנו 

בפייסבוק

מגיע עם מנוע  ״יאנמר״ בעל הספק
של 54 כ״ס, 

דגם זה כולל קשת התהפכות
וסביבת מפעיל ארגונומית ונוחה 

לתפעול

תא מפעיל משופר בעל שדה ראיה 
ונוחות מרבית למפעיל.

מגיע למהירות מרבית של 30 קמ"ש.
בעל הספק מנוע גבוה בקטגוריה זו 

של המעמיסים .

.TIER 4 , מגיע עם מנוע ״דוייטץ״
בעל הספק של 75 כ״ס
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