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פגיעה בענף ועודפי חלב
אחרי הסגר התבשרנו שוב על עודפי 
חלב, אמנם חלה עליה בייצור חלב ב 
9% אך מנגד נרשמה ירידה במשיכות 

חלב של מחלבות ב 22%, הנוקדים 
הגדילו את הייצור אך חלק מהמחלבות 

נפגעו עקב המצב בשוק, סגירת בתי 
מלון, מסעדות ואולמות אירועים וכך 

הגענו לחודש יוני שבו לצערנו היו 
שני שפיכות חלב. ענף הכבשים נמצא 

כבר באמצע משבר הקורונה, שולחן 
מגדלים נקט בצמצום ומתן המלצות 

של בעלי המקצוע, להקטנת ייצור 
החלב. ענף הכבשים המתאפיין בשיווק 

מוסדי וייצוא לפתע עצר ביום אחד. 
ענף העיזים נמצא כעת בשיא ייצור 

החלב, במקביל זה הזמן להכנת תוכנית 
שנתית לשנה הבאה. לאחר ישיבות 
של צוות הגיבוש לטיפול בעודפים, 
התפרסמה מדיניות תשלום חדשה 

לענף שמטרתה לאותת לנו הנוקדים 
שהעודפים כאן וכרגע גם הקורונה 

כאן בכדי להישאר ולכן אנחנו חייבים 
להיות זהירים בייצור ויצירתיים עוד 

יותר בכל נושא השיווקיים.

מתוך מדיניות התשלום 
החדשה

"לנוכח  עודפי  חלב  עזים  מינה  שולחן 
 חלב  עזים  שבמועצת  החלב  צוות 
 המייצג  את  המגדלים  והמחלבות 

 שימליץ  על  צעדים  לטיפול  בפער  בין  
ייצור  החלב  לביקוש.  להלן המלצת 

הצוות: לנוכח  עודפי  החלב  יש  צורך 
 להקטין  את  המקדמה  בגין  חלב  עודף 

 מ- 90% ממחיר  המטרה  ל 75% 
המקדמה  אינה  מובטחת  כאמור 

 למדיניות.  ההחלטה תאושר בישיבה 
הקרובה של מועצת המנהלים." תודה 

לכל המחלבות הנמצאות לצד הענף 
וביחד אתנו ממשיכים לקנות ולעבד 

את החלב ולשווק אותו. ובאופן מיוחד 
אני רוצה להודות למחלבת תנובה, 
בתוך המשבר הזה ולמרות ישיבות 

אילנית דעדוש קלפון
dadosh100@014.net.il

co m נוקדים.

טור נוקדים: 

הקורונה עדיין כאן וכולנו עמדנו על המשמר 
ועקבנו בדריכות באשר לשיווקי החלב והמכירות. 
למזלנו, הציבור הישראלי צרך מוצרי חלב וגבינות 

בגל הראשון לא נפגענו. זה היה אי של שפיות 
בתקופה של חוסר וודאות, לחקלאים זו הייתה 
שגרה מבורכת שהייתה חסרה לרבים אחרים, 

אך כיום אנו מתמודדים עם עודפי חלב, הקטנת 
הייצור, מדיניות תשלום חדשה ועוד. כולנו מקווים 
לימים טובים יותר ושנעבור את המשבר במהירות 

ונצא מחוזקים •

אלי ג'ורנו כדוגמן מסיכה שלנו
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פחות נעימות שעברנו יחד ברבות 
השנים, הרי שבתקופה לא פשוטה זו, 
תנובה נשארת איתנו לא עוזבת את 

ענף העיזים בחלוקת החלב בשיווקיים. 

הקורונה כאן להישאר
נוקדים, זה הזמן להבין שהקורונה 
כאן ולפי מה שאומרים המומחים, 

היא הולכת להישאר ויש לה לצערנו 
השפעה כלכלית, מעבר לדאגה 
הבריאותית שלנו. לכן, כל אחד 
מאיתנו, במשק שלו יעשה את 

התוכניות להמשך הרבעות, הזנה 
הקטנת ייצור וחריגה במכסת החלב. 

בכל שאלת הכוונה ואם יש צורך 
בייעוץ, אנא צרו איתי קשר ונחשוב 

יחד ונמצא פתרון המתאים לדיר 
שלכם. למרות ההגבלים של התקופה 

אנו בודקים בהתאם להנחיות רשם 
האגודות השיתופיות, לקיים כינוס 

שנתי. בהמשך אשלח קישור ומידע על 
סדנאות, הרצאות און ליין / מוקלטות 

בנושאים מקצועיים לענף העיזים. 
בשעה טובה העלנו לאוויר את אתר 

האגודה מוזמנים להיכנס לאתר ניהול 
התוכן באתר מתחיל
  www.aziza.co.il

חדשות
הזמנת מנות זרמה קנדית חדשה 

יוצאת לדרך ומתגבשת, נוקדים 
שמעוניינים ברכישת מנות או ייעוץ 

הזרעות  קטלוג 2020   מוזמנים לפנות 

אליי או ליוסי לפר. 

הוועדה המארגנת כבר עובדת על 
התכנים לכנס השנתי לבקר ולצאן 
שלא ידוע איך ואם התקיים בגלל 

הקורונה. גם השנה הצעות מחקרים 
לענף העיזים דלה מאוד ומאכזבת ואני 
מוצאת לנכון לכתוב לכל בעל מקצוע/ 

חוקר שענף העיזים לחלב חשוב 
לו ומעניין מקצועית. אנו מחפשים 

חוקרים והצעות מחקר לקיום מחקרים 
לענף העיזים לחלב בדירים, הצעות 

לחוקרים ונושאים ניתן להפנות 
אליי. בימים אלה התפרסם קול קורא 

להגשת עבודות  לכנס ה-32 למדעי 
הבקר והצאן. הכנס מתוכנן להתקיים 

ב- 16-14 בדצמבר 2020 בבנייני 
האומה בירושלים והגשת שמות 

לעבודות בהתאם להנחיות המצורפות 
עד ליום ראשון, 19/7/20. באם יהיו 

שינויים או דחיית הכנס, נודיע כמובן.

בנושא עובדים זרים, לנוקדים אשר 
זקוקים לעובד זר מסיבות רפואיות 

התפרסם הליך ייעודי לכך שלחתי לכם 
ברשומות התפוצה. 

מסכות, בטח קבלתם מאיתנו את 
המסכות שעשינו במיוחד לענף שלנו, 

למען בריאותכם ומיגון הנוקדים שלנו. 
אנא שילחו לנו תמונות שלכם בעת 

עבודה, כשאתם ממוגנים במסכה 
שלנו. את התמונות הטובות ביותר, 

נפרסם בגיליון הבא. 

ברכות
לסיום, אני מאחלת לאיציק שניידר 

מנכ"ל מועצת החלב הנכנס בהצלחה 
עם אתגרי ענף החלב, ענף הצאן בפרט. 
אני בטוחה שאיציק האדם הנכון בזמן 

הנכון בהצלחה !!!  ▲

רק בריאות ופרנסה, אילנית 

להתחיל בהכנת תוכנית עבודה לדיר לשנה הבאה

בתחום ייבוא הבשר להלן נתוני יבוא ראשי צאן, קצב היבוא דומה לאשתקד.
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