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נוקדים .

נוקדים .נקודה!
לראשי הענף יש אחריות כבדה לשמור
על התכנון בענף ,לשמור על הרפתות שייצרו
בצורה יעילה את רוב החלב הנצרך בארץ.
הוויתורים כואבים מאד ,אני רואה
אפשרות שהענף ימשיך להתקיים •

הרבעון האחרון של השנה

אילנית דעדוש קלפון

dadosh100@014.net.il

לפי עבודתה של וועדת מחיר ,מחיר
המטרה לחלב העיזים עודכן ובו
התוספת כפי שקבעה הוועדה .ברבעון
זה תתווסף העונתיות ,תקופה בה
אנו מעודדים את החקלאים להמשיך
לחלוב .יש לזכור כי העונתיות בחלב
נועדה למתן את עקומת ייצור החלב
ברבעון השלישי של השנה והרבעון
הראשון של השנה העוקבת במשק
חקלאי ובמשק החלב .העונתיות,
פנים רבות לה והשלכות על הממשק
בדיר כמו גם עלויות ותוכניות
עבודה .אבל עם כל זאת ,היא נותנת
הזדמנות לחקלאים לייצר חלב במחיר
מתגמל למול ההוצאות ולהגדיל את
הייצור .אנו עדים לכך שהעונתיות
ממתנת את עקומת החלב וגורמת
למוצרי חלב העיזים להיות בצורה
תחרותית על המדף בכל השנה .יש
הרואים בעונתיות צדדים נוספים אך
החשיבה המנחה של הענף היא לא
לחזור לשנים בהם היו חודשים בשנה
שהצרכן הישראלי היה צריך להחליף
את הצריכה למוצר אחר בגלל חוסר
נגישות של מוצרי העיזים על המדף.

זירמה קפואה מקנדה
להשבחת העדרים

השנה כמו בשנה קודמת ובהמשך
להסכם קנדה ישראל לזירמה
והשבחה גנטית ריכזנו הזמנות של
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זרמה מקנדה .2018-2019
הזמנה ראשונה כבר הגיעה לארץ
ותתחיל להיכנס למשקים בימים
הקרובים.
מגדלים מוזמנים להזמין זירמה
דרכינו בימים אלה אנו מרכזים
הזמנה שנייה.
השנה כפי שהובטח וגם יהיה בעתיד,
נוסיף עוד תיישים וגזעים לקטלוג
במסגרת תוכנית עדרים מפוקחים
בטיפוח קנדה .יש זרמה של תיישים
מגזע בורי לעדרי בשר ,אנגלו נובי
עדרים משולבים וכמובן זאנן
ואלפיני.
חברי אגודת עזיזה מקבלים מחיר
לחבר ותנאי תשלום נוחים ,חקלאי
צאן לעדר בשר  /חלב אשר מעוניין
ורוצה לשמוע יותר פרטים ,ניתן
להזמין אותנו למשקים לביקור
אנחנו נשתף אתכם בקטלוג
 2018-2019של הזרמה מקנדה.

קול קורא להקצאת מכסות
ליצרנים חדשים

פורסם קול קורא להקצאת מכסות
לייצור חלב בקר ,כבשים משקים
ומכסות חדשות לפרטים

הרשמה לכנס השנתי ה30-
למדעי הבקר

שוב אני חוזרת ומזכירה ומפצירה
בנוקדים לקחת חלק בכנס השנתי

חדשות
בקצרה

ה 30-למדעי הבקר .אני מזמינה אתכם להירשם.
מגדלי הצאן זה הזמן לצאת לחופשה קצרה אבל
מועילה עם הרצאות מידע ומפגש עם כל האנשים
שפועלים בענף.
במסגרת הכנס השנתי ה 30-למדעי הבקר,
יתקיימו ארבעה מושבים שיוקדשו לענף הצאן.
הכנס יתקיים בבנייני האומה בירושלים ,בימים
שני עד רביעי 12-10 ,בדצמבר  2018באתר הכנס
 www.kenesbakar.co.ilניתן למצוא פרטים
נוספים ואת תכנית הכנס .ההרשמה לכנס יצאה
לדרך .נתראה בכנס

מינוי סמנכ"ל למועצת החלב

אגודת עזיזה מברכת את אלי ג'ורנו על היבחרו
לתפקיד סמנכ"ל מועצת החלב .אין לי ספק כי יצליח
לעמוד באתגרים שהענף מציג ומאחלת לאלי המשך
שיתוף פעולה פורה ומפרה.

הסכם בענף החלב

בימים האחרונים אני נשאלת המון על ההסכם
החדש בענף החלב ואיך זה משפיע עלינו
הנוקדים .אז ממש הסבר קטן ,את השאר
תוכלו לקרוא בגיליון הזה ולקבל מידע באתר
ההתאחדות וכמובן בכנס הבקר .מנקודות
מבטנו הנוקדים ,הסכם ענף החלב שנחתם
הוא מצד אחד משמח ובצד השני מחייב וקשה.
ירידה במחיר חלב אף פעם לא משמחת אותנו
החקלאים ולא את חברינו לענף הבקר .אך
ההסכם נותן יציבות ותכנון לענף החלב לעוד
 8שנים וודאות תמיד טובה בחקלאות ובכלל
בכל ענף כלכלי ואי הוודאות שם את כל הענף
בדילמות של סגירה ,ביטול השקעות ,יציאה של
בנים ממשיכים מהמשק .היציבות והתכנון בענף
הוא בסיס הדברים וענף החלב לא יכול להרשות
לעצמו להתעורר בבוקר ללא וודאות .לגבי יתר
הנושאים אנחנו למדים את ההסכם ונבצע את
ההתאמות הדרושות לענף הצאן▲ .

מינוי מנכ"ל החקלאית

אגודת עזיזה מברכת את איציק שניידר על היבחרו
למנכ"ל החקלאית .איציק עובר מתפקיד סגן מנכ"ל
מועצת החלב ונכנס לתפקיד מאתגר מאוד אין לי ספק
שאיציק יצליח ויקדם את החקלאית ויבנה שיתופי
פעולה טובים לענף החלב ובעלי החיים כולו וענף
הצאן בפרט.
מברכת וקוראת לאיציק לשתף פעולה עם ענף הצאן
שיתוף פעולה בין החקלאית לענף הצאן▲ .
עד הטור הבא  ,מחכה לשמוע מכם
ואשמח לקבל משוב ,תגובות והצעות
שלכם
אילנית דעדוש קלפון
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