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 לכולם שלום,

מפגשים החודשיים שלנו. המקצועיים גשים פנובמבר אנו מתחילים את המבחודש  – הדרכה

 תחומים: מספראלו תורמים רבות ב

התעניינות שונים אשר ברובם, הם חלק מהמקצוע שלנו: תחומי  –מפגש מקצועי  .1

 פוריות טיפוח ו
 ודהחובה בנושאי הנהיגה ובטיחות בעבהרצאות  –בטיחות  .2
בתחומים שאנו שומעים עליהם, הרצאות  –עניין בשטחים שמחוץ לתחומי המקצוע  .3

 אולם אינם חלק מטיפוח וגנטיקה
העובדים אינם נפגשים האחד עם מרבית  נו,במסגרת עבודת –פגישות חברתיות  .4

. פגישות אלו יוצרות את "שיחות המסדרון", קשר בין וותיק לצעיר ובין עובדים השני

הפגישה החברתית היא לא  רחוקים האחד מהשני.ההנמצאים באזורים גיאוגרפים 

 פחות חשובה מהפגישה המקצועית
, את הנעשה המקצועי והמנהלתי ,במגע ישיר ,העבירטובה להזדמנות  –הנהלה  .5

 ובכלל הענףמהקורה בחברה 

 2020 יוני – 2019להלן התכנית המתוכננת לכלל החודשים נובמבר 

 מקצועיות חודשיותפגישות  – 2019/20תכנית הדרכה : 1טבלה 

 גשים יהיו בקיבוץ אייל. הפגישות ינוהלו לפי הלו"ז הבא:המפ

 

 

 

 



שימו  .בשבוע שבו תהייה הפגישה המקצועיתיפורסמו לפגישות ותזכורות עידכונים  ,שינויים

לב, ימיי הפגישה הם לעיתים שלישי ולעיתים רביעי. בשל יום השואה, נדחתה הפגישה 

 ( ליום רביעי.21.4.2010להיות ביום שלישי ) שהייתה צריכה

 נושאים. ניתן לשנותה היא רחבה, סלהעביר אלי. כיוון שהפרינא  –תגובות ומענות לתכנית 

חמ"מ, פרים להזרעה.  830פרות עתודה, מרמת  62-המלצנו להשבוע  – המלצות לעתודות

ישירות  נשלחו כבר. ההמלצות 2019ות שהמליטו בחודש ספטמבר ההמלצות היו לעתוד

 מזריעים.למשקים וגם לאזורי המזריע, גם ל

יצרה וחילקה את המדבקות הצהובות לפי אזורי המזריע. , קרן קיבלה את סיכום ההמלצות

. נא לקחתם ולחלקם במשקים יםשל המזריע יהםת בתאונמצא ותצהוב ותמדבקו פיםד

 המיועדים.

 907 ממוצע חמ"מ העתודות =. סיכום כללי של הפרות שקיבלו את ההמלצה להלן

 2019ספטמבר המלטות  –: מספר ההמלצות של הפרים לעתודות 2טבלה 

 מס' המלצות שם פר מס' פר

 14 קוקיקאטר 5953

 12 קומנד ל 5954

 10 מנדלה 5785

 6 דראג 7970

 3 קבריולט 5699

 3 גוגל 9037

 G 3אסרס  9267

 G 3 מנצ'ל 9294

 2 גריטה 7850

 2 וויירי 9001

 1 פרופיט א 5933

 1 ברגמן 9271

 1 פאג'ר 9277

 1 מרסיי 9295

תחתון לחמ"מ שלהם היה הבעמוד הבא רשימת כלל העתודות שהמליטו בספטמבר ושסף 

830. 

 הטבלה ממוינת לפי אזור מזריע וישוב בתוך האזור.

 בחלוקת הזרמה הבאהבשני האתרים,  תחולקנה ,הזרמות המיועדות לעתודות אלו

 וע טוב, יואלושב  בברכת חתימה טובה



חמ"מ פרהשם פרהמספר פרהשם משקשם ישובאזור מזריע
שם פר 

מומלץ

קוקיקאטר1786832ניסים אברהםעזריהאורי זגורי

קומנד ל856רננה6634אוריםאוריםאילן הולצר

גוגל831עגבניה66098אוריםאוריםאילן הולצר

מנדלה901חגי2943כדרי גרשוןפטישאילן הולצר

דראג959קסם7789גזיתגזיתאלון לרמן

קומנד ל8021839רפת התבורעין דוראלון לרמן

קוקיקאטר876סרוטה4826אשדות יעקב מאוחאשדות יעקב מאוחארז גריזולט

מארסיי  846Gבוענה5058אשדות יעקב מאוחאשדות יעקב מאוחארז גריזולט

מנדלה8563868שער העמקיםשער העמקיםברזילי כפיר

קוקיקאטר888קורין6925שות' מכבי-חנתוןחנתוןג'גאו עלמו

קומנד ל1,124חמרה200ברעם רינה ודרורכפר ביאליקג'גאו עלמו

פרופיט א748851גבעת חיים אחודגבעת חיים אחודגיא קריא

פאג'ר   943Gגרף7448רמת הכובשרמת הכובשגיא קריא

אסרס    7066894Gמפלסיםמפלסיםגלעד יעיש

קוקיקאטר858רובן7223רפת צפון הגולןאורטל )צ.הגולן(טיבי שפר

קוקיקאטר837רונלדו7393רפת צפון הגולןאורטל )צ.הגולן(טיבי שפר

דראג7105854רפת צפון הגולןאורטל )צ.הגולן(טיבי שפר

מנצ'ל   836Gאגיס7790חפץ חייםחפץ חייםיואל לנדסמן

דראג939סגוי4654רפת העמקיפעתיונתן כהן

גריטה841יש9145שרידשרידיונתן כהן

קומנד ל832צמח8973רפת קדםמשואות יצחקיורי ברסודסקי

קומנד ל454963קנטור מאירבאר טוביהיפתח פודה

קוקיקאטר7688845רפת המפליםיונתןלופס סבסטיאן

דראג63971,107רפת המפליםיונתןלופס סבסטיאן

קומנד ל972זקא477דור דודרמת צבימילר יאיר

גריטה852סגור268דור דודרמת צבימילר יאיר

קוקיקאטר908אירנה6337חורשיםחורשיםמשה הרמתי

מנצ'ל   837Gלאו9332אפיקיםאפיקיםנבות גורביץ

קבריולט1,126צילה9557אפיקיםאפיקיםנבות גורביץ

וויירי905טריקולור9763אפיקיםאפיקיםנבות גורביץ

קומנד ל871אמורה1559ב'ס כדוריבי'ס כדורינבות גורביץ

גוגל845גילי6916שער הגולןשער הגולןנבות גורביץ

מנצ'ל   951Gמני7237שער הגולןשער הגולןנבות גורביץ

קומנד ל895טטיאנה303משקי הורביץכפר ורבורגעמוס סגל

מנדלה1,135אילנית6545סעדסעדעמוס סגל

קוקיקאטר832פולה9408רפת גל-ים אגש"חכפר גליקסוןפטו דוד מזור

מנדלה3109859פ.ל.מ עמרי בעמעין אילהפטו דוד מזור

קומנד ל472878דבוש משהאחיסמךצביקה וינברויט

קוקיקאטר6855934ארגמן יהושעמצליחצביקה וינברויט

קומנד ל834גוגלה84סהר יורםאמץצחי עבו

קוקיקאטר926פיפוש4294גן שמואלגן שמואלצחי עבו

דראג7872857רפת המנורההמעפילצחי עבו

קומנד ל1781946עין שמרעין שמרצחי עבו

קומנד ל971פאפיטו1132רפת נעמןעין המפרץראובן מועלם

מנדלה1,049זהר11955שותפות רןרביביםריקרדו טיפנברג

ברגמן   842Gאפריקה12078שותפות רןרביביםריקרדו טיפנברג

קבריולט854ענב12028שותפות רןרביביםריקרדו טיפנברג

מנדלה954תלתן11336שותפות רןרביביםריקרדו טיפנברג

קוקיקאטר870סמדי11984שותפות רןרביביםריקרדו טיפנברג

וויירי1041842רפת גליל מערבירגבהרמי כהן

גוגל19211,001רפת גליל מערבירגבהרמי כהן

דראג1221858שות רפת שביל החכפר ויתקיןשגב הריס

מנדלה9051873שות רפת שביל החכפר ויתקיןשגב הריס

מנדלה841פיג י1311בולטינסקי אמנוןכפר ויתקיןשגב הריס

מנדלה91131,023שות רפת שביל החכפר ויתקיןשגב הריס

קוקיקאטר1701852נוי אריהאביגדורשי גול

קבריולט1,024חמלה6766גלאוןגלאוןשי גול

אסרס    894Gנעזר8766רפת דרוםגתשי גול

אסרס    968Gסין9604רפת דרוםגתשי גול

מנדלה874ריטה1710בית זרעבית זרעשימרי שער

קוקיקאטר922קינמון5268גלגלגלגלשלומי הרפנס

קוקיקאטר962פוליטיקה5955יסודותיסודותשלומי הרפנס

 2019ספטמבר המלטות  ,: רשימת כלל העתודות שקיבלו המלצה3טבלה 

 


