
השנה שחלפה עמדה בסימן של הפחתת כמויות יצור 
החלב, כך שהיקף הייצור עמד על 1.5 מיליארד ליטר. 

בשנה הבאה עלינו לטובה אנו מאחלים כי נמשיך לייצר 
לפחות את אותן כמויות חלב כפי שהיה בשנה החולפת 

ללא זעזועים מיותרים. 

המטרה של כולנו היא שגם בעתיד ענף החלב ימשיך להיות 
מוביל ופורץ דרך, לא רק בישראל, אלא בעולם כולו.

יחד עם זאת, אל לנו לשכוח את המטרה החשובה של 
חיזוק פריסת ההתיישבות בפריפריה, אספקת חלב איכותי 

תוך שמירה על איכות הסביבה ורווחת בעלי החיים בכל 
ימות השנה, וכמובן גם במצבי חירום, לכל תושבי מדינת 

ישראל.

כל זאת אפשר יהיה להשיג רק אם נדע לשלב כוחות.
בפרוש השנה החדשה, אנו מאחלים לכלל המגדלים 

והעוסקים בענף המשך שמירה על היציבות במשק החלב 
למשך שנים רבות. יציבות זו חשובה במיוחד לכם המגדלים 

על מנת להבטיח את התמורה לעמלכם, ללא הפרעות.
אנחנו מאחלים לכולנו, שנת בטחון, שגשוג, התמדה 

והצלחה בכל מעשי ידנו.
שתהיה שנה טובה, שנת יצירה, פרנסה ובריאות ועתיד 

מבטיח לענף החלב שלנו.

מיכל קראוס
וצוות העובדים
מועצת החלב

ברכת מועצת החלב ליצרנים
ערב ראש השנה התש"פ שלוחה ברכת שנה טובה 

לכל העוסקים בענף החלב  •

במטרה לקדם את תעשיית האגרוטק הצעירה במגזר החקלאי 
ולעודד משקיעים פוטנציאליים להשקיע בחברות הסטארט-
אפ הישראליות הפועלות בענפי החקלאות, משרד החקלאות 

הקים מאגר של המצטיינים מחברות סטארט-אפ, בהליך 
תחרותי, בו נבחרו 32 החברות המובילות שהציעו את 

המוצרים הטובים ביותר, תוך בחינת כלל ההיבטים. רשימת 
החברות המצטיינות תהיה זמינה באתר משרד החקלאות, 

ובפרט עבור משקיעים פוטנציאליים מהארץ ומהעולם. 
החברות המצטיינות ובעלות הפוטנציאל חולקו ל-11 נושאי 

משנה נבחרים בתחומי החקלאות, ביניהם: ביוטכנולוגיה, 
רובוטיקה ומיכון, הגנת הצומח, מערכות עסקיות לחקלאות, 

 IT חקלאות ימית, בעלי חיים, תוכנות וסנסורים, פתרונות
ועוד. למשרד החקלאות מגיעות משלחות מדעיות ועסקיות, 

שרי חקלאות ואוצר של עשרות מדינות המתעניינות 
בדור הבא של החקלאות הישראלית ובפיתוחים שיש 

בהם כדי להשפיע על העולם. משרד החקלאות יציג את 
הנבחרות שנמצאו כפורצות דרך בפני המשלחות העסקיות 

והממשלתיות שבאות למשרד החקלאות.  ▲

לראשונה בישראל, משרד החקלאות הקים 
את מאגר חברות הזנק בתחום האגרוטק

32 חברות סטארט-אפ נבחרו כחברות חדשניות פורצות דרך בתחום החקלאות. המטרה: 
סיוע לחברות הסטארט אפ - לפיתוח טכנולוגיה פורצת דרך בחקלאות  •
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המעמי� המושל�
לרפת ולמשק

L45H

› מנוע החדיש ע� צריכת דלק ח�כונית

› גובה העמ�ה פי� הכ�: 3.785 מטר ע� צמיגי משלי� חקלאי 500/70/24

› נפח הכ� 1.6 קוב מקורית
› מאוורר הופ  כיוו� מקורי

› משכ  זרועות הרמה לנ�יעה חלקה

› קבינה מרווחת ע� שדה ראייה מעולה (פנל שליטה כמו בשופלי� הגדולי�)

התמונה להמחשה בלבד
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