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 )ללא מע"מ(   חירים מ 
 

 )"בני בקר"( ש"ח לק"ג  ב מחירי בשר ממוצעים   .1
 

 2019אוגוסט     2020יולי    2020אוגוסט    
 9.4 10.5 10.06 פרות המלטה ראשונה  ט+

 9.34 10.21 10.09 פרות ט+ 
 7.08 8.18 7.78 סה"כ  פרות 

 11.94 11.14 11.37 בןלעגלים שחור 
 
 

 "בני בקר"(  י "פ)ע . מחירים מוצעים לבני בקר  2
 עפ"י   , כולל הזרעה ועזרה וטרינרית)   . ימי כלכלה 3       ( מחיר שוק לא כולל מע"מ) מחירון זה הנו המלצה בלבד

 (: "התאחדות חקלאי ישראל"                                                                                                                          

 

 "ח    ש  8,275 ( עגלה בת שבוע רי)הוצאות גידול ללא מח ריון ייום ה  180-ב עלות עגלה 
 . תוספת סיכון למחיר היסוד 6%עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף ב   

 

 )עפ"י "פורום מרכזי מזון"(   :  . מחירי מזונות בדולרים לטון 4
                

 ספטמבר  סוג 
2020 

 אוגוסט 
2020 

 ספטמבר 
2019 

 מזונות גסים 

 ₪ לטון ח"י בקמה 620    טה יתחמיץ ח 200 198 223 גרוסתירס 
 מאי( -)זריעות מרץ ח"י בקמה ₪ לטון  750     תחמיץ תירס 220 245 259 גרוסה חיטה

 יולי( -)זריעות יוני  ₪ לטון ח"י בקמה 800    תחמיץ תירס  218 220 230 לחוצה שעורה
 לטון ח"י בקמה ₪  650   תחמיץ סורגום 245 243 255  גלוטן פיד

  250 260 285  תכוספה ליפתי
 ₪ לטון במתבן 760              שחת דגן    258 276 280 כוספה חמניות 

D.D.G 275 258 263  לטון במתבן  800          שחת קיטנית ₪ 
 ₪ לטון במתבן 500           קש חיטה      400 408 437 כוספה סויה 

  ש"ח  670  ש"ח  640  "חש  640 בטחנת הקמח( ) סובין
 

 גריסה/לחיצה.   כוללים מחירי הגרעינים בדף 
 עלות הובלה למשק.  אינם כולליםמחירי הגרעינים והכוספאות 

 
 
 

 הנתונים חלקיים ליום ההדפסה( עקב המצב )  רפתות שיתופיות   -.  ביקורת חלב  5
 

 חודש 
  מספר 

 רפתות 
 סך הכול 

 פרות 
 ממוצע 

 לעדר 
ק"ג חלב  

 לפרה   ליום 
 אחוז 
 שומן 

 אחוז 
 חלבון 

תאים  
 ם י ומט ס 

   אחוז 
 יציאה 

 2.10 254 3.30 3.73 37.0 471 65,473 139 2020   אוגוסט
         

 2.60 250 3.28 3.74 36.5 468 76,301 163   2019   אוגוסט
 

 הנתונים חלקיים ליום ההדפסה( עקב המצב )   רפתות משפחתיות   -ביקורת חלב  .  6
 

 חודש 
   מספר 

 רפתות 
 סך הכול 

 פרות 
 ממוצע 

 לעדר 
לב  ח ק"ג  

 לפרה   ום לי 
   אחוז 
 שומן 

 אחוז 
 חלבון 

ים  תא 
 סומטים 

   אחוז 
 יציאה 

 2.10 259 3.29 3.74 34.7 133 30,333 228 2020  אוגוסט
         

 2.00 311 3.29 3.74 34.2 125 42,160 337 2019  אוגוסט
 
 
 
 

 (     מועצת החלבשל )ללא דמי שירות  . מחירי חלב בשער המחלבה 7
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 רבעון 

1 - 3 201.51 209.55 231.88 208.47 215.47 185.06 189.21 195.44 196.22 193.21 
4 - 6 214.91 209.55 224.91 210.34 207.91 184.08 194.60 195.44 194.56 193.49 
7 - 9 214.91 209.55 215.18 224.93 194.23 181.86 198.00 203.67 193.69 191.62 

12-10 211.12 229.67 221.07 214.90 192.10 181.86 194.89 198.78 193.49  
 

 תאחדות אינה אחראית לנתוני דף המחירים ומשמשת כגורם הפצתו בלבד ה ה 

 ש"ח 14.69 - עגלים יונקים חודש קודם   
 ש"ח 13.13 - עגלים מגמילה ועד שיווק "ח ש  9,200 "ח ש    9,200 ריוןיימי ה 180 -עגלות ב

 ש"ח 14.98 - עגלות יונקות ש"ח    650 "ח   ש      650 עגלים בגיל שבוע
 ש"ח 13.13 - יום 180עגלות מגמילה ועד  ש"ח    650 ש"ח       650 עגלות בגיל שבוע 

 ש"ח 12.89 - יום 630יום ועד  180 -עגלות מ   
 ש"ח 13.08 - יום ועד המלטה 630 -עגלות מ חודשים  6ר עגלה הרה יממח 100% לחלב לחידוש פרה 



 
 

 2020   ספטמבר           

 

 הקטנה   המודעה  

 באחריות המפרסמים  בלבד 
 

         
 לפנות לשוקי. 054-7675899, טלפון כפר ידידיה, הרות, ומבכירות עגלות; ראשי בקר 50-למכירה כ . 1
  
 :למכירה . 2

 ליטר  500רר מיכל חלב נג .1
 מדשנת זבל כימי .2
 ר ליט 1,000מרסס מפוח למטע   .3
 ליטר  350דוד דישון מנירוסטה נגרר  .4
 . עגלה פורקת ירק מתוצרת תל יוסף 5

 . יורםפנות ל  050-7971651  טלפון,  ממושב שדמות דבורה
  
 ליטר  1,000למכירה מפסטר  . 3

 ליטר  1,000 מהמגן
 חגי טריסטרטל'  054-249043חנוך טריסטר   054-2490139, טל'  מושב בצרון

  
 SCRלמכירה עדר שלם; פרות + עגלים, עגלות ומבכירות + עגלה פורקת לכיש + מערכת זיהוי של  . 4

כלובים   5כלובים מברזל +   10מנועים ומשאבות +   2, צנצנות קומפלט 6מספרים + מכון חליבה  30
חדרים + מטבח +  2מ"ר:  12,  מכולה למגורים ליונקים מפלסטיק, ניתן לקנות בחלקים בודדים

חדרי שינה + סלון +  2פינת ישיבה + מקלחת ושירותים כוללת ריצוף ושיש על הקירות, קראוון 
 פינת אוכל ומטבח ומקלחת מחוץ לקראוון. 

 לפנות למנחם.   050-5227710טלפון   אמץ,
  
 , גליל תחתון, גלבוע ומגידו, ליטר, במועצות אזוריות יזרעאל  600,000-מחפש שותף ל . 5

 לפנות לרחמים.  050-5321013, טלפון  2019מאמצע שנת 
  
 ;  למכירה מרפת פסטינגר שנסגרה . 6

 שעות  LS 2012 600טרקטור כולל קולטיבטור 
 , משאבות טבולות, מאווררים גדולים,  משאבת ואקום בת שנה, ליטר 4,200מיכל חלב 

 . דתעגלת חליבה נייו מכון חליבה טנדם
  050-4496105טלפון  ,  פנינה ואורי פסטינגראליעד, לפרטים 

  
 נירוסטה +  SCRחודשי הריון + מכון חליבה קומפלט תוצרת   6-9-מבכירות ב 40למכירה  . 7

 בשר. פרות ל SCR   +7מפריד בקר 
 לפנות לוידר דוד  050-7564736שדה אילן, טלפון 

 לא בשבת ! 
  
 בדיקות דם  -ראשי חולבות ויבשות  61עקב חיסול רפת למכירה;  . 8

  מדי חלב חדשים ומסגרות חדשה  - .מח.בנוסף, למכירה מכון חליבה של צ
 ליטר  4,000-ו ליטר  6,000מכלי חלב:  2

  PTA2200משאבת ואקום מדגם 
  לא בשבת -ם בלבד לרציניי

 054-2429531,  050-9006600, 054-6997177 - טל', מושב פעמי תש"ז
 אליהו דוד ל פנותל

  
 לפנות לצביקה.  052-3275682ליטר במצב טוב, שביל פרות החלב,   4,000מעוניין לקנות מכל חלב   . 9

 
 
 



 
 

 לימור  -עבור 
 

 
 

 VAX  -טבלת מחירונים להקלדה ב  
 מחירוני דף כחול ומחיר מטרה  -עדכון טבלאות 

 
 
 

 2020   ספטמבר    לחודש:
 
 

upd_blue 
 
 

 תאור  קוד 
 

  ערך 

 ש"ח    )לחודש קודם(  7.78 פרות סה"כ  11

 ש"ח    )לחודש קודם(  11.37 לבן-עגלים שחור 12

 ש"ח 9,200 ריון יחודשי ה 6 -עגלות ב 4

 ש"ח 650 עגלים בגיל שבוע 2

 ש"ח 650 עגלות בגיל שבוע  3

 ש"ח 14.69 ימי כלכלה עגלים יונקים  5

 ש"ח 13.13 ימי כלכלה עגלים מגמילה עד שיווק  6

 ש"ח 14.98 ות יונק עגלות  7

 ש"ח 13.13 יום 180 עגלות מגמילה עד 8

 ש"ח 12.89 יום 630ועד   180 -עגלות מ 9

 ש"ח 13.08 יום ועד המלטה  630 -עגלות מ 10

 

 

 

 ש"ח  191.62 מחיר מטרה:
 אגורות לליטר   3.8  -הינם   2020מועצת החלב לשנת  היטל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


