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אך יש לציין כי אנחנו בענף הצאן 
מרגישים ירידה במכירות , ירידה 
במשיכות חלב במחלבות קטנות 

ומחלבות שהעסקים שלהם מבוססים 
על שוק מוסדי, מסעדות ותיירות 
נפגעו בכמות העבודה ולכן ייצרו 

פחות חלב. בענף הכבשים בגלל תנאים 
עסקיים אחרים , ייצוא שלא נמכר שוק 
מוסדי שנסגר בין לילה הביא להחלטת 

שולחן מגדלים לעידוד הקטנת ייצור 
חלב בענף. מחלבות קטנות בגלל אובדן 

מכירות עבדו פחות וייצרו פחות 
גבינות. וצד כל הקושי הזה ראינו שזו 

תקופה בה החקלאות חוזרת לימיה 
היפים שלה הסולידריות, החריצות, 

הערבות ההדדית התרומה של חקלאים 
רבים למען העם 

וכפי שכתבתי בפורומים רבים, זוהי 
תקופה שבה עלינו להזכיר שוב 

לישראלים את חשיבות החקלאים 

בכלל וענף החלב בפרט, אנחנו חייבים 
להכנס מחדש ללב ציבור. גםפעילות 

מדיה מבורכות וטובות הגבירו את 
הקשר בין החקלאים לעם וזה המקום 

לומר מילים טובות לתקשורת שלא 
הורידה את החקלאות מסדר היום 

והעם היה נאמן והחזיר בסולידריות 
מרגשת. זו בהחלט תקופה שבה עלינו 
להיות זהירים. והנה כבר שבועות כאן 

ומאחלת לכולנו חג שמח, חג החלב 
זה החג שלנו של הענף וכולם שוקדים 

ועמלים להביא את החג בטעמים 
וצבעים לכל עם ישראל  וכמובן עם 

אופטימיות וזהירות עסקית מתבקשת.  

מחיר החלב וקבלת כספים
מחיר החלב בענף העיזים שומר על 

יציבות למרות שלא הגענו עדיין לקיום 
מלא של וועדת מחיר ותיקון השחיקה 

במחיר. מחיר הבשר ירד טיפה ומשקים 
החזיקו ראשים רבים בדירים עד 
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co m נוקדים.

טור נוקדים: 
חדשות וברכות

מגדלים יקרים אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת 
מאוד ואנו עוקבים בדריכות אחרי הנעשה. תקופה 
בה ענף החלב וענף הצאן שמרו על יציבות ושגרת 

עבודה שונה אבל עדיין שגרה שענפים אחרים 
יחלו לה מאוד. אנחנו מקבלים בשמחה את 

שר החקלאות הנכנס ואת חברנו איציק שניידר. 
בהצלחה •
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שהשוק מתעורר לאט לאט. לפני מספר 
ימים ואחרי עבודה מאומצת, ניתנה 

הנחייה ואישור למחלבות להחזיר 
כספים למשקים מקופת חלב חריג 

משנת 2019 אחרי שנעשה חשבון סופי 
לענף.  המחלבות כבר קיבלו הודעה 
להחזיר את הכספים לחקלאים אנא 

עקבו אחרי זה ואם ישנן שאלות נשמח 
לעמוד לרשותכם בעניין.

ברכות ואיחולים
אגודת עזיזה מברכת מכל הלב את 

אלון שוסטר שמונה לתפקיד שר 
החקלאות, בתקופה מאוד מאתגרת 

אחרי שהחקלאות ספגה חבטות  
ופגועה מאוד. החקלאות בשנים 

האחרונות צעדה אחורה במישורים 
רבים מו"פ, הדרכה ובתחומים נוספים. 

אנחנו בטוחים כי עם כניסתו של 
אלון שוסטר המצב ישתנה מאחר 
שהשר הנכנס מגיע מההתיישבות 

העובדת ואנו מצפים לפגוש אותו. 
מינוי נוסף, של חברנו איציק שניידר 
הנכנס לתפקיד מנכ"ל מועצת החלב 

אנו מברכים אותו על כך ומכינים נייר 
עבודה לענף הצאן ולקראת האתגרים 

החדשים.  ▲

חג חלב שלנו. חג שמח
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