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מחירי מטרה לחלב גולמי 
בחודשים יולי עד ספטמבר 

 2019

הפחתת מכסות
נשלחו מכתבים ממועצת החלב, 

הודעה ליצרני חלב בגין אי ביצוע כרוני 
של יצרנים, ההודעה הינה התחלה של 

תהליך הפחתת מכסה תהליך שאינו 
קצר אך מחייב התייחסות.

מגדלים שרצו לשאול שאלות והכוונה 
יכולים לפנות אליי. התגבשה רכישה 

קבוצתית לרכישת ציודים לדירים 
במטרה לסייע ולייעל רכישות בתקופה 
בה יצרנים צריכים ורוצים להגדיל את 

העדרים והייצור.
על סדר היום רכישה של מאווררים 

מקצועיים לדירים בכמה גדלים 
רכישה שתהיה מותאמת לצורך/כמות 
תנאי תשלום ואחוזי הנחה לכל בעלי 

הדירים.
שני דגמים מקצועיים, כל מי שמעוניין 

לרכוש מוזמן להירשם במזכירות 
להיות חלק מהעסקה יגיעו למשק 

למתן ייעוץ והצעה 

כל חקלאי שיצטרף לרכישה יקבל 
ייעוץ והכוונה מקצועית לממשק 

ולמשק שלו ומחיר התחלתי לקבוצה.
לפרטים נוספים והרשמה הירשמו 

אצלנו: אילנית 0526383177

אתר חדש
בשבועות הקרובים יעלה לאוויר 

אתר אינטרנט חדש חדיש אטרקטיבי 
שינגיש את המידע הידע וכל מה 
שקורה בענף ובאגודה בתקופה 

בה המידע צריך להיות זמין ונגיש 
במהירות 

דף הפייסבוק של האגודה אומנם צובר 
עוקבים פלטפורמה של האתר ינגיש 

גם אזור אישי למידע מההנהלה ובעלי 
המקצוע לחברים בארגון

נשלח הודעה עם קישור לאתר מייד 
שיעלה לאוויר וכל חקלאי יקבל קוד 
כניסה לאזור האישי, יש למה לצפות.

מעבר מחלבה לשנת 2018 - 
חלב עיזים  

 בחודש הבא , אוקטובר,  שוב יהיה 
זמן  המעבר בין מחלבות לשנת 2019.

אני מזמינה את כל המגדלים 
שמעוניינים מתלבטים ורוצים ייעוץ 

והכוונה לשיחה או פגישת ייעוץ 
לקראת המועד לטכס עצה יחדיו. 

ישנם מחלבות אשר פועלות ומחזיקות 
מדף מוצרים להתגאות, של מוצרי צאן, 

ישנו הצורך להתאים מחלבה ליצרנים 
ישנם מחלבות צומחות וחדשות 

שרוצות להתרחב ולקלוט יצרנים 
מתאימים לשם כך.

הסכם ביטוח ופינוי
הקרן לנזקי טבע אחרי עבודה רבה 

וגיבוש הסכם ביטוח ופינוי ישנה 
התקדמות בתנאי ההסכם למשקי 

החלב 
אנחנו עובדים על שיפור ההסכם לשנת 
2020 בכדי להגדיל ולשפר את ההסכם 

והחשיפה של משקים מבוטחים 
ההסכם כבר היום נמצא במקום טוב 

אילנית דעדוש קלפון
dadosh100@014.net.il

co m נוקדים.

מחיר חלב עיזים גולמי )₪ לליטר( 

4.0094מחיר בסיס 

0.0567היטל יצרנים 

0.2005 -עונתיות

3.8656סה"כ 

מחיר חלב כבשים גוולמי  )₪ לליטר( 

3.8233מחיר בסיס 

0.1367היטל יצרנים 

סה"כ מחיר לפני 
חשבון העונתיות 

3.9600

0.12 -עונתיות 

3.84סה"כ מחיר 
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יותר נפרסם את ההסכם ל 2020 
מייד שנשלים כמה מהלכים דרמטיים 

שיסייעו....תעקבו

סיור בצפון
קיימנו סיור עם מנכ"לית מועצת 

החלב מיכל קראוס, וסמנכ"ל מועצת 
החלב הנכנס אלי ג'ורנו במשקי עיזים 
בצפון הסיור היה נפלא מפרה שמחנו 

לקבל את פניהם ולשמוע את עמדת 
המועצה לענף הצאן הרצון לשמוע 

לסייע ולקדם את הענף. בחינת קידום 
וסיוע לענף ולמגדלים שותפויות וכל 

מה שניתן כדי להגדיל ולקדם את ייצור 
החלב.

הקרן לעידוד יזמות
אנו מבינים כי בתקופות מאתגרות 
גם משקים ויצרנים שרוצים לגדול 

ולהתפתח סוגיות ניהול רבות 
מטרידות והיום כולנו יודעים שכל 

חקלאי צריך להיות רב מערכתי כדי 
להתפתח  ולצלוח את האתגרים 
הניהוליים והמקצועיים קיימתי 

ישיבות עם מעוף משרד כלכלה ומסחר 
הקרן לעידוד יזמות בישראל וסוכם 

על שיתוף פעולה מגדלים שיצרו ליווי 
עסקי, כלכלי ומקצועי יכולים לפנות 

אלינו או למחוזות מעוף לקבלת ליווי 
למשק שלו . ישנם כבר כמה משקים 

סיור במשקי העיזים בצפון

הרחקת יונים
ממרכזי מזון

ורפתות
הדברת זבובים ומכרסמים 

ברפתות

ריסוס 

נגד זבובים ברפתות  

בכל הארץ בחומרים 

מתקדמים ביותר

עמית הדברות
קיבוץ בית השיטה 1080100

פקס 04-6537428
עמית המאירי 054-7070780

amitha911@gmail.com
amithadbarot.com

שנה טובה וברוכה

mailto:dadosh100@014.net.il
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mailto:amitha911@gmail.com
https://www.amithadbarot.com/
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COM .משק הבקר והחלב 395נוקדים

עדר עיזים גרמני

שקיבלו ליווי ניהולי וכלכלי ואנו עכשיו 
מאשרים רשימת יועצים עם דגש 

מקצועי לענף החלב צאן למתן רשימת 
יועצים גם במסלול שיתוף הפעולה של 

מעוף. מעוף צפון כבר עובד עם יצרני 
חלב ומגדלי צאן ניתן לפנות אליי או 

למעוף באזור מגוריכם.

בשר הגדי
בשונה מהמטבח היהודי, לגדי יש 

מקום של כבוד במטבח הערבי 
המקומי, במטבח הגלילי וגם במטבח 
הבדואי הדרומי אך בשנה האחרונה 

חוזרת הגדי אל המסעדות וגם 
לבישולים הביתיים במטבח היהודי.

יוסי לפר | יועץ חקלאי בתחום הצאן

אנשים רבים נרתעים מבשר הגדי 
למרות אהבתם הגדולה לבשר הטלה. 

לבשר הגדי והטלה יש המון מהמשותף 
אך בדרך השיווק דרכיהם נפרדו, בשר 

הטלה הלך בדרך היוקרתית, ואילו בשר 
הגדי הלך בדרך הקשה והמטולטלת.

לעומת ישראל, בארצות אחרות כמו 
קנדה, צריכת בשר הגדי גדלה בכל שנה 

בכ-5%, באוסטרליה ובדרום אפריקה 
עלה ייצוא בשר הגדי בכ-28% בשנת 

2018 והבשר הפך לאחד מהבשרים 
היקרים ביותר במדינות.

מעבר לטעמו המעולה של בשר 
הגדי הוא נחשב גם לבשר בריא 

מאוד. הוא נמוך בשומן ובשומן רווי 
קלוריות וכולסטרול, נמוך מבשר 

חזיר, כבש ועוף.
הוא עשיר בברזל, מכיל חומצה 

לינויאלית )CLA( היכולה לעזור 
במניעת סרטן, ידוע כמונע אנמיה אצל 

נשים בהריון, עתיר באשלגן המסייע 
בהורדת לחץ דם והפרעות לב.

הבשר עתיר באומגה 3, סידן ועוד. 
כתוצאה משינוי המגמה העולמית 

ביצענו מספר פעולות בשטח.
הפעולה הראשונה היא ייבוא זרמה של 
גזעי בשר מקנדה, כמו למשל גזע הבורי 

הידוע כגזע פופולרי לבשר.
 EASTGEN הזרמה מגיעה מחברת

הקנדית ונמכרת לחקלאים כחלק 
משירות אגודת "עזיזה".

בישראל רוב העדרים הם עדרי חלב, 
ולכן קצב הגדילה של הגדיים נמוך, 

ובנוסף סוחרי הבשר אינם ששים 
לקנות גדיים אלו.

חקלאים רבים הקונים את זרמת הבורי 
יוצרים תיישים מעורבים ומשתמשים 

בהם להרבעת אימהות בעדר שמהן 
אינם רוצים להשאיר גדיים וגדיות 

לחלב, שכן יש לזכור כי שילוב של זני 
בשר פוגע ביצרנות.

החקלאים מדווחים על קצבי גדילה 
גבוהים וכן על קלות במחירה, ובקבלת 

מחיר גבוהה יותר.

במהלך השנתיים האחרונות התקיימו 
מספר אירועי חשיפה לבשר הגדי 

בהשתתפות מיכל קראוס מנכ"לית 
מועצת החלב  איציק שניידר מנכ"ל 

החקלאית ואלי ג'ורנו סמנכ"ל מועצת 
החלב הנכנס אשר תומכים ועוזרים 
בקידום הנושא, וכן שפים ואנשים 

מתחום הבשר בישראל. מהלך נוסף 
שבוצע בשנה האחרונה הוא ייבוא 

עדר טיפוח מגרמניה. לאחר תקופה 
ארוכה של חיפושים, נמצא עדר של 

עיזים מגזע הבורי בגרמניה, העדר 
הגיע מנמיביה ודרום אפריקה, שהן 

מדינות המקור של הגזע . העדר 
נמצא באוניברסיטה ומשמש למחקר 

בנושא קצבי גדילה. בתקופה האחרונה 
הבשילו התנאים לייבא עדר זה 

לישראל ושימושו  כבסיס גנטי להמשך 
טיפוח הענף בישראל.  ▲


