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פרוסה אחת של גבינה צהובה 
מכילה 20% מכמות הסידן היומית המומלצת לילד,

מסייעת בבניית העצם ותורמת לגדילה.
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ערב חג הפסח  יחול השנה ביום רביעי  )8 באפריל(,  
ערב חג שני  יחול ביום שלישי )14 באפריל(. כמו 

בכל שנה מחייבים חג פסח וימי חול המועד הערכות 
מיוחדת ושיתוף פעולה בין היצרנים, המובילים 
והמחלבות. במכתב שהוציא אלי ג'ורנו, סמנכ"ל 

מועצת החלב, הוא כתב ליצרנים ולמנהלי המחלבות 
"מטרת מועצת החלב היא כי לא ישפך חלב וזאת 

מבלי להתפשר על איכות החלב שייקלט. לכן הינכם 
מתבקשים  לתכנן ולהתגמש במועדי איסוף החלב 

והחליבות. אנו חוזרים ומבקשים מיצרני החלב 
להתכונן מבעוד מועד ולבדוק את תקינות מערכות 

קירור החלב. כמו כן אנו מבקשים לדאוג  כי קיבולת 
מיכלי החלב יאפשרו אחסון של לפחות 48 שעות  

כפי שמתחייב לפי סעיף 3 לתקנון". במכתבו מדגיש 
ג'ורנו "יודגש כי בכל מקרה של השמדת חלב כתוצאה 

מיכולת אחסון של פחות מ 48 שעות יישא היצרן 
במלא עלות השמדת החלב. עליכם לידע מבעוד 

מועד את מנהלי קשרי היצרנים במחלבות על בעיות 

הצפויות בכושר האחסון. כמו כן, אנו מציעים 
למשקים להתעדכן בתוכנית האיסוף לימי החג 

ומתבקשים לגלות גמישות מירבית". ג'ורנו סיים את 
מכתבו באיחולי חג פסח מוצלח ושמח.   ▲

הערכות לחג פסח תש"פ
כרגיל לקראת פסח פונה מועצת החלב ליצרנים, מגדלים ומנהלי מחלבות 

באשר לתאריכי החג ומידע בנושא מועדים ואיסוף החלב  •

כנס ענף הבקר לבשר  
2020מרץ -בצפון

12.03.20' הכנס השני ביום ה

9:30 קלהתכנסות וכיבוד
10:00 2019ענף הבקר לבשר בישראל מצב

החקלאות    ' מש, החטיבה למחקר, אוסמןארז 
10:45"סימבושל נגיפי האפידימיולוגיה-"משפחת פשע

בית דגן, המכון הווטרינרי, עדי בכר-בישראל
11:15 מגדליםסקר עמדות –הפרה בעיני הרפתן

עכוהלשכה הווטרינרית , פיינשטיין-שרה ויילר "ד
12:00 כריכים בשריים–צהריים הפסקת
13:00 לבשרסביבתיות של רפורמה בענף הבקר השפעות

חי  -מכללת תל, ניר בקר' פרופ
13:45- השומר החדש"\גורליקחיים -ל"חטאירוע  "

סגן, נוב'אמירגאלי –בפשיעה החקלאית הטיפול 
-צפון" ארז"מפקד חידת 

4.03.20' דביום הכנס הראשון 

09:30התכנסות וכיבוד קל
10:00מונס פיתוח המותג  לטייריאלטשולרהענקת פרס , פתיחה

"  בריא-חי"תו האיכות גולן עם-מרעה
10:45 ל"אמבמזכיר , עמרי שרון-ל"אמבמפעילות דיווח
11:15 ר גיא דברת"ד-דישון בחנקן על צומח עשבוניהשפעות ,

נווה יער, החקלאיהמחקר מינהל
12:00 טוב-ר בוריס אבן"ד-בתחום מחלות בקר עדכונים  ,

פינהראש הלשכה הווטרינרית 
12:15 כריכים בשריים  –הפסקת צהריים
13:00 מיגל, פ צפון"מו, ר אביב אשר"ד-בקינואהעגלים הזנת

למחקר מדעי בגלילמכון  
13:45 ט"קמ, מועדיסמיר-שיווק הבקר לרשות הפלסטיניתעצירת

ש"איוחקלאות 
14:30  בנימין בן-שימוש בצילומי לווין לבקרת מצב המראה

מנה' חבציון 

,לאנשי ענף הבקר שלום רב

.שיערכו השנה במועדון במושב רמות, הנכם מוזמנים לשני כנסים
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