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 לכבוד 

 ייצרן חלב בקר במגזר המשפחת
 

 ,שלום רב
 
 

 :יועצים של מועצת החלב לנושא חונכות עסקית ברפתות/להלן מאגר חונכים
 

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

 ל"דוא ניידטלפון  ישוב

 gadyacov@netvision.net.il 050-8685686 שמונה תקריי יעקב גד
 ran_m@yizrael.com 050-6664905 נצרת עלית מן רן

 doronc@zahav.net.il 054-4440444 תמרת כהן דורון
 yoelr55@walla.com 050-9450968 ב"הנצי-קיבוץ עין רייך יואל
 begon@mhk.co.il 050-4554406 קיבוץ יפעת בגון יוסי
 kogana@netvision.net.il 054-0400800 כפר תבור קוגן אריה

 arielpro@netvision.net.il 050-0646666 שדה אילן בוקר אריאל
 liat@fj-cpa.co.il 054-0804000 עפולה ורנו'ג ליאת
 arnondv@013.net 050-4440904 מושב רם און דבורקין ארנון
 eyalzz@bezeqint.net 050-0809846 זיכרון יעקב זינגר זוהר
 yoramzur@012.net.il 050-5450566 חופית צור יורם
 shuka.alima@gmail.com 054-5084844 קבוצת שילר עלימה שוקה
 bcon@netvision.net.il 050-5548089 ירושלים דהן אורי

 estherar@zahav.net.il 059-5540444 כרמי יוסף ארקין ישראל
 yonatanb23@bezeqint.net 050-5450684 כרמי יוסף יוסף-בר יוני
 davidavioz@bezeqint.net 050-8655654 ב שתוליםמוש אביעוז דוד
 uridinur@dorot.org.il 050-8005964 קיבוץ דורות דינור אורי

 ahotam@bezeqint.net 050-5900004 קיבוץ סופה גלמן אדריאן
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 . החונכות העסקית מיועדת בשלב זה לרפתות חלב בקר במגזר המשפחתי
 :הבקשה להצטרפות תעשה באמצעות פניה למדריכי ממשק החליבה של מועצת החלב

 
 avraham@is-d-b.co.il  050 -0964456 אברהם הראל

 golan@is-d-b.co.il  050 -0665646 גולן יעקב
 zeev@is-d-b.co.il  050 -5446568 דהייםזאב פל

 meir@is-d-b.co.il  050 -0666645 מאיר רייכמן
 ralph@is-d-b.co.il  050 -9594496 רלף גינזבורג

 b.co.il-d-dana@is  050 -6454604 דנה מינס
 .הראל יצרן שאינו משויך למדריך מסוים יפנה לאברהם

 

מטרת החונכות היא לסייע ליצרני החלב במגזר המשפחתי לנהל את הרפת בצורה כלכלית 

הסיוע כולל יעוץ וליווי מקצועי .  בעקבות ההשקעות הרבות שנעשו בתקופת הרפורמה, ומושכלת

עלות שרותי .  מתוך הרשימה המצורפת יצרןי יועצים מומחים מהשוק הפרטי שיבחר ה"הניתן ע

. מ"לא כולל מע, לשעת עבודה( משכר היועץ 05%) ח"ש 49.50צרן החלב תעמוד על הייעוץ לי

מעלות שעת  95%שהם , לשעה ח"ש 440.50מועצת החלב תשלם ליועץ את יתרת התשלום בגובה 

 .שעות  00לא תעלה על ,שתסבסד המועצה ץמכסת שעות הייעו. יעוץ

 www.milk.org.il: תר המועצהל מועצת החלב בנוגע לחונכות מתפרסמות בא"הוראות מנכ
 
 
 

 ,בכבוד רב 
 

 שייקה דרורי
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