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כל הרשימות והמאמרים המתפרסמים ב”הרפת והחלב” הם 
באחריות הכותבים. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 

מספר  לפני  כבר  הסתיימה   2011 שנת 
שחודשים. בגליון זה של הרפת והחלב תוכ

לסיכומי  ראשונות  התייחסויות  לקרוא  לו 
סטי המדריך  עם  בשיחה  שחלפה.  שהשנה 

היתה  הרפתות  הוא מעריך שברוב  רוזן  בן 
לאפשרות  הודות  היתר  בין  טובה,  שנה  זו 

שלייצר חלב מעבר למכסה, אפשרות שכנר
אה לא תחזור על עצמה ב-2012. נראה גם 
שעקב הרעת תנאי הסחר, כלומר העובדה 

ההתיי את  הדביק  לא  המטרה  ששמחיר 
קרויות בתשומות, בעיקר של חומר המזון, 

יש חשש לפגיעה ברווחיות.
שעברה  בשנה  הענף  שהעסיקו  הבעיות 
ימשיכו לעמוד במוקד גם בשנה הנוכחית, 

ובראשן המאבק בהמלצות דו”ח קדמי – על 
שכך בריאיונות עם שייקה דרורי, מנכ”ל מוע

צת החלב, ועם יוסי ביגון, מנהל התארגנות 
הרפת בעמק יזרעאל. 

על שתי רפתות – אחת שהתחילה לפעול 
ואחת שפועלת בצל   ,)!( כבר בשנת 1925 
הקסאמים – תוכלו לקרוא בכתבות על רפת 

דגניה ב וכיסופים. 
החלב  ענף  בענייני  לעסוק  אפשר  אי 
שעוברת  לטלטלה  להידרש  מבלי  בארץ 
של  הדגל”  “ספינת  פעם   – “תנובה”  חברת 
הענף. “תנובה” בעין הסערה – קובץ ידיעות 
על הנעשה בחברת הענק, ותגובה מעניינת 
של אלישע שפירא, מזכיר הקיבוץ הארצי 

לשעבר.
ולבסוף, הצצה על שוק הגלידות המתחמם 

לקראת הקיץ, במדור “הרפת והשיווק”.
על  לקוראים  מודה  אני  גיליון,  בכל  וכמו 
את  ומזמין  וחוזר  החמות,  תגובותיהם 
ולכתוב  חדשים  רעיונות  להציע  הקוראים 

של”הרפת והחלב”. אפשר ליצור קשר בטל
מכתבים  לשלוח  או   ,052-6052073 פון 
הכתובת:  פי  על  אלקטרוני  בדואר  וחומר 

amiruz@gmail.com
     
בברכה,
עמי רוז’נסקי
עורך “הרפת והחלב”
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המאבק נמשך
מועצת החלב ונציגי הענף חותרים להבנה ולהסכמה עם נציגי האוצר, אבל אם הממשלה 
תפתיע ולא תתחשב באינטרסים של הענף – המאבק יימשך ואף יוחרף. שיחה עם שייקה 

דרורי – מנכ”ל מועצת החלב

| כתב: עלי קדם | 

- פרסמה את ההמל ועדת קדמי  שכידוע 
צות שלה, כפי שגובשו על ידי תת הוועדה 
לענייני ענף החלב. בתחילת אפריל  נערכו 
בין  הופיעו  בהם  ההמלצות,  על  שימועים 
דרורי,  שייקה   – החלב  מועצת  נציגי  היתר 

המנכ”ל, ועו”ד שאול פלס.
עניי ומאוד  קצר  היה  “השימוע  ששייקה: 

כמה  על  עמדנו  בתהליך.  בעיקר  ועסק  ני, 
שההמלצות  שוב  הסברנו  עיקריות.  נקודות 
בכל  החלב,  בענף  מהותית  לפגיעה  יגרמו 
הדרגות – מהמגדל ועד לצרכן. מלבד הצגת 
שלא  כך  על  תלונה(  )מלשון  הלנו  העמדה, 
מדברים מספיק עם נציגי הענף. לאחר מכן 
התקיימו מספר פגישות בהשתתפות נציגים 

החקל החקלאות,  משד  האוצר,  שממשרד 
אים ומועצת החלב, במטרה להגיע להסכם 
הענף  על  הן  מקובל  שיהיה  שנים  לאורך 
בינינו  הפערים  בינתיים,  הממשלה.  על  והן 
לבין משרד האוצר גדולים מאוד. עם משרד 
החקלאות אנחנו כן מתואמים. הבעייה היא 
פגיעה  לפגוע  רוצים  האוצר  משרד  שאנשי 
קשה במחיר המטרה, וכן יצאו עם התוכנית 
לחשיפת השוק ליבוא. לדעתנו זהו מהלך לא 
המוצע  הקיצוץ  היא  נוספת  בעייה  מבוקר. 
סביר  בלתי  מהלך  החלב,  מועצת  בתקציב 
בשירותים  קשה  ייפגע  שלדעתנו  בעליל, 
שהמועצה נותנת לחקלאים )התקציב שלנו 
מעוגן כידוע בחוק, כשהמקור הוא גבייה של 

4 אגורות מכל ליטר שמשווק למחלבות(”.
הק האזהרות  על  שייקה  חוזר  שבשיחתנו 

שות שמשמיעים אנשי הענף מאז פורסמו 
הכוונות והמגמות של הממשלה. “התוכנית 
בענף.  קשה  תפגע  הרפורמה  או  החדשה 
לסגור  ייאלצו  מגדלים  כ-400  להערכתנו, 

להרוו יפסיקו  אחרים  רבים  הרפתות,  שאת 
יח. אנחנו חלוקים על הגדרת המטרה של 
דורשים  אנו  המגדלים,  כמייצגי  התוכנית. 
ועדה שתעקוב  קיומה של  יעוגן  שבהסכם 
אחרי מספר פרמטרים, במטרה לראות מה 
קורה. דוגמא לפרמטר כזה – האם הירידה 
לצרכן הסופי,  אכן מגיעה  במחיר המטרה 
זה שקונה את החלב ומוצריו. האוצר מתנגד 
לסעיף זה, ולדעתנו זה מוכיח כי המטרות 

שלו אחרות”.

מועצת החלב אינה מחפשת עימות לשם 
עימות. שייקה: “על אף כל מה שנאמר, אנו 
עושים, ונמשיך לעשות, כל מאמץ על מנת 

אות מלווה  הדרך  לאורך  להסכם.  שלהגיע 
בזמנו  שכיהן  סלאווין,  שמואל  הכלכלן  נו 
כמנכ”ל משרד האוצר. מאידך, אם יפתיעו 

שאותנו, ויביאו לממשלה הצעה שאינה מוס
כמת – נילחם באמצעים שלצערנו אנו כבר 
זאת  עשינו  כה  ועד  בהפעלתם,  מיומנים 

בהצלחה.

מבולבל,  די  הציבור  קדמי  ועדת  בעניין 
שהרי רק לא מזמן אושר חוק החלב, שהיה 
אמור להסדיר סופית ובמסגרת החוק את 

כל עניין מחירי החלב במשק.
השאלה מעלה אצל שייקה חיוך. “גם אלה 

אנ על  מדבר  ואני  לחוק,  בזמנו  ששהתנגדו 
שים בתוך ענף החלב והרפת, מבינים היום 

דרך  היתה  ומודים שחקיקתו  את חשיבותו, 
האוצר, מבחינתו,  הענף.  על  להגן  הכרחית 
אומר שחוק אפשר גם לשנות. אם הממשלה 
תקבל את המלצות ועדת קדמי כלשונן, היא 

שאכן תצטרך להחזיר את הדיון לוועדות בכנ
סת ושנות את החוק על מנת ליישם אותן. 

נעזרים  שאתם  ניכר  הציבורי,  במאבק 
בכלים כמו יחסי ציבור, שמביאים את דבר 

הרפתנים דרך אמצעי המדיה השונים.
ש“מועצת החלב, בשיתוף מלא עם החקל

אים, המחלבות ומשרד החקלאות, פועלת 
כל  ציבורי.  התקשורתי  בתחום  שנה  מזה 
חוליה בענף עושה את מה שהיא טובה בו 
במסגרת  כמובן  כשהכל  לעשות,  ורשאית 
צוות  לנו, מזה כבר כמה שנים,  יש  החוק. 

פע כבר מספר  ותרגלנו  שלניהול משברים, 
מתו למועצה  שיש  כך  קיצון,  מצבי  שמים 
שדולוגיה סדורה כיצד להתמודד. הדבר הח

שוב הוא כיצד עובדים ביחד 
המשותפת.  המטרה  למען 
נעזרים  אנו  שהזכרת,  כפי 
גם בגורמי חוץ: משרד יחסי 
באופן  איתנו  שעובד  ציבור 
ואיסטרטג  לובינג  שוטף, 

ני פעם  לא  יש  שתקשורתי. 
שונים  גופים  בין  דעות  גודי 
בענף, שנובעים מאינטרסים 

כשהמומח זהים,  ששאינם 
את  להושיב  היא  שלנו  יות 
כולם ביחד, על מנת להגיע 
המשותף  האינטרס  למיצוי 

הרחב ביותר”.
מבטיח  הדברים  בסיום 
ייצא  כחודש  שייקה שבעוד 
שנת  של  מפורט  סיכום 
ביטוי  לידי  יובאו  בו   ,2011
בשנה  בענף  ההתפתחויות 

החולפת.

שייקה דרורי.    צילום: עמי רוז'נסקי
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הממשלה הורסת את 
פרנסת חקלאי הדרום

מאות רפתנים וחקלאים מכל הארץ וראשי רשויות ומועצות ערכו הפגנת הזדהות עם רפתני 
הדרום ועוטף עזה, ומחו על התנהלות ראש הממשלה וועדת קדמי אשר יביאו לחיסול ענף 

הרפתות בפריפריה

| כתב: יחיעם אמי”ר | 

ראשי רשויות שהשתתפו בהפגנה בדרום 
טענו: הממשלה מנותקת מהשטח! במקום 

שלסייע לנו הממשלה הורסת את פרנסת חק
לאי הדרום, שומרי הגבול ואדמות הלאום! 
לא ניתן לקדמי לסגור רפתות שהינן עיקר 

פרנסת החקלאים כאן!
גראדים  נפילות  למרות המצב הביטחוני, 

התק ההפגנה,  לקיום  המשטרה  שואיסור 
מאות  הפגנת  סילבר  בצומת  ב-15.3  יימה 
ראשי  הצטרפו  אליהם  ורפתנים,  חקלאים 

רשויות מהדרום:
אשכול,  אזורית  מועצה  ראש  ילין,  חיים 
שער  אזורית  מועצה  ראש  שוסטר,  אלון 
אזורית  מועצה  ראש  יפרח,  מאיר  הנגב, 

ששדות הנגב ויאיר פרג’ון, ראש מועצה אזו
עם  בהפגנה  השתתפו  אשקלון,  חוף  רית 

שמאות רפתנים וחקלאים מכל הארץ, להז
ועם  עזה  ועוטף  הדרום  רפתני  עם  דהות 
וועדת  הממשלה  התנהלות  על  המחאה 
רפתות  מאות  ארבע  לסגור  בכוונה  קדמי 

בפריפריה!
מדו כי  בהפגנה,  אמרו  הרשויות  שראשי 

עבודה  מקומות   4,000 של  אובדן  על  בר 
לכך,  הקשורות  תעשיות  כולל  בפריפריה, 

המהוות 70% מפרנסת הפריפריה.
הרפתנים אומרים, כי מאז 2008 לא עלה 
המחיר שהם מקבלים עבור החלב הגולמי 
עלה  הקוטג’  מחיר  אולם  המטרה(  )מחיר 
גם עלה. כלומר, פערי התיווך נמצאים בידי 
המחלבות ורשתות השיווק, הטייקונים ולא 

הפגנת רפתנים בצומת סילבר.      צילום: יעל שביט
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בידי הרפתנים! הרפתנים אינם מבינים את 
את  להוריד  קדמי,  ועדת  של  הרעיון  עצם 

ולא מה מהם  דווקא  גולמי  לחלב  שהמחיר 
החלב  מוצרי  למחירי  האחראים  טייקונים 

ושולטים בהם.
שלטים  ונשאו  הגשר  על  עלו  המפגינים 
בגנות ועדת קדמי, שתביא לחיסול הפרנסה 

בפריפריה.

בלי חוסן כלכלי – אין חוסן 
בטחוני

אשכול  אזורית  מועצה  ראש  ילין,  חיים 
הביטחון  ההתיישבות,  כי  בהפגנה,  אמר 
והחקלאות הולכים יד ביד. “המלצות ועדת 

שקדמי מנסות להוריד את החקלאות והחק
שלאים על הברכיים, ויישומן יביא להתמוט
טות של כל יישובי עוטף עזה,” אמר ילין. 

חוף  אזורית  מועצה  ראש  פרג’ון,  יאיר 
כיצד  מבין  אינו  כי  בהפגנה,  אשקלון אמר 
ממשלת ישראל עושה עוול למדינתה היא, 
את  ממנה  לוקחת  ודבש,  חלב  זבת  ארץ 
הייצור העצמי המצליח שלה, ואת פרנסת 

תושבי הדרום!
שדות  אזורית  מועצה  ראש  יפרח,  מאיר 

שהנגב, אמר כי חקלאי הדרום מסייעים בש
מירה על ביטחון גבולה הדרומי של המדינה, 

שועל חוסנה הביטחוני, אך כל זה לא יתאפ
שר ללא החוסן הכלכלי. “לא יתכן שהמדינה 
תפגע באלו שנושאים שנים בעול הביטחוני 
בגבולה הדרומי. יישום מסקנות ועדת קדמי 
חקלאי  של  בפרנסתם  בוטה  פגיעה  יפגע 
חוסן  ללא  כי  להבין  הממשלה  על  הדרום. 

שכלכלי לא יהיה חוסן בטחוני. ראשי הרשו
יות בדרום לא יתנו לוועדת קדמי לממש את 

שהחלטתה הבלתי מתקבלת על הדעת, לה
ריסת החקלאות וענף הרפת בדרום, וילחמו 

לצד הרפתנים והחקלאים!”
שער  אזורית  מועצה  ראש  שוסטר,  אלון 

מנו הממשלה  משרי  חלק  כי  אמר  שהנגב, 

אינם  בשטח,  מהנעשה  לחלוטין  תקים 
להחל והנתונים  העובדות  את  שמכירים 

ונתון  מופקר  השטח  את  ומשאירים  טות, 
אחד  הינו  החלב  “ענף  פוליטיות.  לגחמות 
הענפים הרווחיים בחקלאות המפוארת של 
עוטף עזה. יישום מסקנות ועדת קדמי יביא 

שלפגיעה באלפי חקלאים במושבים ובקיבו
“אין מדובר  צים שיאבדו את מטה לחמם. 
קשה  העובדים  באנשים  אלא  במיליונרים, 
ותחת  אוויר  מזג  בכל  ולילה,  יומם  מאוד 
איום של טילים ופצצות מרגמה. הרפתנים 
האלו דואגים שחלב איכותי יגיע למחלבות 
לטובת כלל תושבי המדינה, ומגינים במקום 

מש שגם  אלו  הם  גבולותיה.  על  שהמדינה 
ומשלמים  למילואים  הולכים  בצבא,  רתים 
מיסים כחוק! מלח הארץ! בהם רוצה לפגוע 

הממשלה?!” אומר שוסטר.
עוד מוסיף שוסטר, כי מסקנות דו”ח ועדת 
קדמי פוגעות ברפתנים פעמיים: פעם אחת 
על ידי הקטנת היקף הייצור, בגלל ההמלצה 
לפתוח את השוק לייבוא, ופעם שנייה על 
ידי הורדת מחיר החלב לחקלאים, המעבירה 
את הענף מרווח להפסד. “דו”ח קדמי בנוגע 

שלענף החלב פוגע בחלשים ואינו חכם כל
כלית. יישום מסקנותיו יגרום לסגירתן של 
מאות רפתות, וחיזוק הטייקונים השולטים 
במחלבות וברשתות השיווק. דבר זה יהווה 
של  הכלכלית  בעצמאות  חמורה  פגיעה 
מדינת ישראל, וביכולת לייצר חלב בעיתות 

לצרכ החלב  מחירי  את  יוריד  ולא  שמשבר, 
נים,” אומר שוסטר.

פגיעה אנושה בענף
בהפגנה השתתפו ונשאו דברים גם ראשי 

ענף החלב בארץ.
דרורי, מנכ”ל מועצת החלב אמר  שייקה 
לכך  תביא  קדמי  שוועדת  “ברור  בהפגנה: 
מוצרי  על  יותר  ישלם  הישראלי  שהצרכן 
לקחת  קדמי  ועדת  שמתכוונת  מה  חלב! 

בהורדת  ביטוי  לידי  יבוא  לא  מהרפתנים 
קדמי  שוועדת  מציע  אני  לצרכן!  המחיר 

לטייקו ישירות  רפתנים  כמה  כל  שתחבר 
נים, שיעבירו להם ישירות את הכסף, למה 

לסבך את התהליך?”.
יעקב בכר, מנכ”ל התאחדות מגדלי הבקר 
המרגמה  ופצצות  “הקסאמים  אמר:  לחלב 
לא יגמרו אותנו, אבל המלצות ועדת קדמי 

שיחסלו אותנו. יישום ההמלצות יביא לסגי
ולפגיעה אנושה  רת ענף הרפת הישראלי, 

שבענף החלב, אשר תוביל לנטישת הפריפ
ריה והזנחת גבולות המדינה”. 

רפתני עוטף עזה מחו על כי מצד אחד, 
הדרום  תושבי  כי  הממשלה  ראש  מצהיר 
הם החוסן הלאומי של המדינה ומצד שני, 
ענף  להרס  מביא  קדמי,  ועדת  באמצעות 

אפש אין  בה  הרחוקה,  בפריפריה  שהרפת 
רויות פרנסה אחרות מלבד חקלאות, אשר 

שמספקת גם תעסוקה ללשרשרת עבודה ות
עשיות הקשורות לענף הרפת והחלב!

כיסופים,  רפת  מנהל  היימיק,  ראובן 
מגראד  שעבר  בשבוע  שנפגעה  הרפת 

“לע אמורה  שהייתה  קדמי,  “ועדת  שאמר: 
שות סדר” בענף המזון לאחר מחאת הקיץ, 
לא מסוגלת לטפל באלו האחראים לעלייה 
על  המרוויחים  הטייקונים,  המזון,  במחירי 

לה רוצה  ולכן  התיווך,  הציבור מפערי  שגב 
שראות לציבור כאילו היא עושה משהו למ

ענו ולוקחת דווקא מאיתנו, הרפתנים! הם 
נילחם  אנו  מטומטם!  שהציבור  חושבים 
ולא ניתן לזה לקרות. שיבואו הם להתגורר 

שכאן ולחלוב מספר פעמים ביום, החל מה
שעה ארבע לפנות בוקר, תחת ירי קסאמים 
ומזג אוויר בעייתי. אני מזמין אותם לכאן, 
את שרי הממשלה במגדלי השן בירושלים 

ובתל אביב!”.
ומשתתפי  המדינה,  דגלי  הונפו  בסיום 

שההפגנה שרו את “התקווה”. הרפתנים הו
דיעו, כי מתכוננות מחאות להמשך.

הפגנת הרפתנים בתל אביב.     צילום: יעל שביט





הרפת והחלב מאי 2012 14

“בנגב ייבחן עם ישראל”
מכתב ששלח ארגון משקי הנגב לשרון קדמי, מנכ”ל משרד התמ”ת ולחברי ועדת המשנה 

לנושא החלב, על האיומים הצפויים לרפתות באזור כתוצאה מהמלצות הוועדה.

| כתב: עודד )דדי( רובינשטיין, מנהל כללי י הנגב | 

מרכזית  שיתופית  אגודה  הנגב,  משקי 
לחקלאות, הוא ארגון כלכלי אזורי המאגד 
בתוכו 50 מקיבוצי הנגב והערבה, מקיבוץ 
ברור   – מרדכי  יד  לקו  ועד  שבדרום  אילות 

חיל בצפון בואכה שומריה שבמזרח.
יצרני חלב,  רבים מבין קיבוצי האזור הם 

שברפתות הנמצאות בחצרות הקיבוצים ובר
קיבו שלושה  עד  שניים  המאגדות  שפתות 

צים. כל הרפתות לקחו חלק במהלך השנים 
“הרפורמה  להיקרא  האחרונות במה שזכה 
טמנה  אשר  השתתפות  החלב”.  במשק 
לדרישות  ברפתות  הייצור  התאמת  בחובה 
המחמירות )אך הצודקות יש לציין( בנושא 

התא הציבור.  ובריאות  הסביבה  שאיכות 
מה אשר בוצעה בעזרת השקעות כספיות 
בסכומים לא מבוטלים, שגיוסם בהלוואות 

שהתאפשר לא מעט בזכות יכולתם המקצו
עית של הרפתנים, ולא פחות מכך היציבות 

שהקיימת בענף. ההלוואות הללו עדיין מטי
לות עול כספי על הרפת, והן ימשיכו להיות 

שמעמסה כלכלית גם בשנים הקרובות. היע
דר מקורות לשירות הלוואות הללו יוריד את 
ועלול  לטמיון,  שהושקעו  והכסף  המאמץ 
להביא רבים לחדלות פירעון. עוד נוסיף, כי 

היי את  להגדיל  יהיה  ניתן  שלכאורה  שככל 

לכך  הנדרשות  ההשקעות  שעול  הרי  צור, 
הרפת  בבניית  הנוספת,  המכסה  ברכישת 
יהיה כבד מכדי להוציאו   - ורכישת הפרות 
אל הפועל, והוא בבחינת הבטחה שלא ניתן 

לממשה.
מוצקה  קרקע  היתה  החלב  ענף  יציבות 
האחרונה  לעת  ורק  טווח,  ארוך  לתכנון 
שבהכנתו  החלב,  בחוק  זו  יציבות  עוגנה 
הושקעו זמן רב ומחשבה מעמיקה של כל 

העוסקים בדבר.
טמון  קדמי  ועדת  מסמך  של  ליבו  בלב 
הלכה למעשה ביטול התכנון בענף החלב. 
את  שאפיינה  היציבות  ערעור   – משמעו 

שהענף עד כה, והטלתו אל מרחבי שוק הת
חרות, שבו לבעלי ההון יש יתרון מובהק על 

שפני החקלאי הבודד המוציא את לחמו בע
שבודה יצרנית. ומי לידיו יתקע, כי אף שיב

צע השקעות עתק נוספות - לא ירדו אף הן 
אחרת.  או  כזו  רגולטורית  בהוראה  לטמיון 
ונחתם,  חוקק  עתה  שזה  החלב  חוק  הנה, 

נקרע לגזרים – היה כלא היה!

משימות לאומיות
אלה  ובמיוחד  הנגב,  ישובי  כי  לזכור  יש   
השוכנים על קו העימות הידוע בשם “עוטף 

שעזה”, עוסקים בפעילות ההתיישבותית וה
חקלאית כשליחות ולא כתוצאה מפעילות 

השוק החופשי.
יישוב הנגב מביא לידי ביטוי את מדיניות 

אוכ פיזור  תחומים:  במספר  שהממשלה 
הבטחת  הלאום,  קרקע  על  שמירה  לוסין, 
בדרך  בפריפריה, שאינה  ופרנסה  תעסוקה 
משימות  כהנה  ועוד  העברה,  תשלומי  של 
לאומיות. עוד לא נמצאו השחקנים שייקחו 
כלכלת  מתנאי  כנובע  אלו  במשימות  חלק 
מצאה,  אשר  ממשלתית  מדיניות  השוק. 
לא אחת, את ביטויה בהחלטות הממשלה 
העידוד  ומענקי  העדיפות  אזורי  בקביעת 
ולמפעלים  למתיישבים  הניתנים,  השונים 

באזורים האלה.
גרירת רפתות הנגב ועוטף עזה להתנהלות 

כלכ כדאיות  על  רק  מבוססת  כולה  ששכל 
לית צרופה, על רקע תנאי סחר של כלכלת 
הצהרות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  שוק, 

הממשלה האחרות ואף מנוגדת להן. 
עזה מבססים  ועוטף  הנגב  ישובי  מרבית 
היישובים  ופרנסת  חבריהם  עיסוק  את 
מרכזי  מקום  ובתוכם  החקלאות,  ענפי  על 
לרפת החלב. ללא הגזמה ניתן לומר, כי כ – 
15% עד 25% מהכנסות הקיבוצים מקורם 

שברפת החלב. ערעור היציבות והשחי
מטיוטת  שנובע  כפי  ברווחיות,  קה 
המלצות ועדת קדמי, משמעם מכה 
קשה לכלל הרפתות, ולחששותינו זו 
עלולה להיות מכה ניצחת בחלק לא 

קטן מהמקרים.
שמיקומן של הרפתות בפריפריה הנ

באזורי ספר שחונים, מאלצת  גבית 
המזון  את  לרכוש  החלב  יצרני  את 
ממקורות  הפרות  להאבסת  הנדרש 

בע נושאים  שהם  ומכאן  שרחוקים, 
לויות גבוהות יותר לצורך קיום הרפת 
היעדר  של  זו  לסוגיה  החלב.  וייצור 
אף  תוכל  לא  הנגב  בשדות  מספוא 
הוועדה הנכבדה לתת פתרון, והכיצד 
המוצע  במודל  רפתות  אותן  יסווגו 
וכיצד תבוא  לבניית מחיר המטרה? 
לידי ביטוי אותה “אי יעילות לכאורה 

“ ברכישת המזון.
ידוע  במודל  התנהלות  של  שנים   

שמצאה את פתרונה )גם אם לא מוש

בן גוריון 
בדיר של 
שדה בוקר
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שלם( והכילה דילמה זו, ורבות אחרות, במת
ווה שהיה להצלחה ואיפשר את קיומו של 

הענף, התפתחותו ושגשוגו.
המודל  לשינוי  קדמי  ועדת  של  הצעתה 
לסוגיות  מספיק  מענה  נותנת  איננה  הזה 

שהאזוריות – פריפריאליות. השחיקה המוצ
עת במחירי המטרה, בין אם 10 אג’ בטווח 
הבינוני,  בטווח  לליטר  אג’   40 ועד  הקצר 
לשחיקה  יוביל  שבהכרח  בממוצע  עוסקת 
גדולה ברווחיות, ולפגיעה משמעותית יותר 
העלויות  בהם  המרוחקים,  הספר  באזורי 
לא  ואלו  הנסיבות,  מכורח  יותר  גבוהות 
“יעילים  ימצאו מקומם במודל המוצע של 

בראש”.
של  הגבוהים  המקצועיים  הישגיהן 
רפתות הנגב ידועים לכל העוסקים בענף. 
בטבלאות  הראשונים  המקומות  מרבית 
לרפתות  שמורים  הארציות  ההשוואה 
הדרומיות, למרות כל האמור לעיל, ותחת 

בנו ולבהמה.  לאדם  שתנאי אקלים קשים 
סף לכל אלה, ישובים רבים בנגב נמצאים 
–יומי  ויום  מתמשך  בטחוני  איום  תחת 

הביטחו האיומים  רבות.  שנים  שלאורך 
ניים לא מנעו מעולם אפילו חליבה אחת, 
ופצצות המרגמה,  תחת מטר הקסאמים 

החמי משנות  האזור  לרפתני  שכמורשת 
עזה  עוטף  משקי  ידעו  לא  אז  גם  שים, 

תקופות שקט ושלווה.

החזון של בן גוריון
שהנגב בכלל ועוטף עזה בפרט אינם מיוש

בים בצפיפות. חלקם של התושבים מכלל 
יחד  זעיר.  ואף  קטן  בישראל  האוכלוסייה 
עם זאת, חלקם בתנובת החלב הוא מכריע, 

שויש בכך כדי להעיד על חשיבות שימור היי
צור באזור. קיום רפתות באזור מבטיח את 

במי שעוס רבים, כשמדובר  שפרנסתם של 
לענף,  מקומיים  שירותים  בהענקת  קים 
בהם מגדלי מספוא, מרכזי מזון, מגדלי בקר 

שלבשר ועוד. לצמצום ייצור החלב בנגב תה
יינה השלכות רוחב שליליות על כלל ספקי 

התשומה ואף על המחלבות. 
שיש לזכור כי בנגב פועלות כבר כיום מחל
ביי תחל  ובקרוב  ו”אביב”,  “יטבתה”  שבות 

חברת  של  והחדשה  הגדולה  המחלבה  צור 
“טרה” בנתיבות.

הוועדה  המהלכים הצפויים אם המלצות 
שתאומצנה יהיו, שיקטן היקף הייצור, וירחי

טרי  חלב  הגלם שהוא  חומר  קו את מקור 
תהיינה  הסתם,  מן  לכך,  הייצור.  ממפעל 

שהשפעות על תמחיר הפעילות של המחל
וזו פעולה הפוכה מהכוונה המקורית  בות, 

של הוזלת המוצר לצרכן הסופי.
של  רווחיותן  ובצמצום  רפתות  בסגירת 

שאחרות מתקיים הלכה למעשה צעד המא
ומושבי  קיבוצי  בכל  האישי  החוסן  על  יים 
יש לזכור, כי באזורי הפריפריה לא  האזור. 

חלי תעסוקתיים  פתרונות  בנקל  שיימצאו 

שפיים. עוד נציין, כי במרבית היישובים הכנ
סות הרפת משמשות גם לכלכל את קיומם 
חליבה  זוכרים  )שעוד  הקיבוץ  ותיקי  של 
בידיים וכדי חלב...( אלו ייפלו למעמסה על 

כתפי הרווחיות הנשחקת.
לרגלי  מתחת  הכלכלית  הקרקע  שמיטת 

באזו רפתות  מסגירת  כתוצאה  שהישובים 
רי הנגב, אינה צעד נכון בהיבט הרחב של 

שהמדיניות הממשלתית, כפי שבאה לידי בי
שטוי בהחלטותיה ובהצהרות ראשיה, המעו

בכלל  בפריפריה  הכפרי  היישוב  את  דדות 
ובנגב בראש.

ולחבריה  הנכבדה  קדמי  לוועדת  לה  אל 
שלהיות חתומים על מסקנות שמימושן יע

מיד מפעל ציוני מפואר בן למעלה מ – 65 
ולמתפרנסים  לו   - קיומית  בסכנה  שנה, 
היום  כך  כאז  החלוצים  למתיישבים  ממנו. 
עליו  יהיה  בייבוא,  למצוא תחליף  ניתן  לא 

המכס נמוך ככל שיהיה.
משמעות  שוב  להזכיר  זה  במקום  וראוי 
החזון שעליו חונכנו, ושאותו אנו מגשימים 

במעשה יום יום:
כי   - ומדינתו  בישראל  העם  ייבחן  “בנגב 
רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה 
הגדולה  למשימה  נוכל  ומבצעת  מתכננת 
זה  מאמץ  ויישובה.  השממה  הפרחת  של 
יקבע גורלה של מדינת ישראל, ומעמדו של 
עמנו בתולדות המין האנושי”. דוד בן-גוריון, 

מתוך נאום “משמעות הנגב” ב- 1955.
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     mica.weiss@gmail.com - ל"דוא

 weiss.index.org.il - נואתרל
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מי תהיה מלכת היופי
של הפרות בבאר טוביה 

לשנה זו? 
בחג שבועות תערך בבאר טוביה במשך שלושה ימים חגיגת שבועות בניחוח ישראלי, בטעם 
של פעם. במרכזה תתקיים ביום שישי ה-25 למאי “תחרות בחירת מלכת היופי של הפרות” 
בארץ. במעמד שרת החקלאות אורית נוקד תוכרז הזוכה בפרס הראשון, ומגדלה יזכה  בזוג 
כרטיסי טיסה ושהייה בתערוכת הפרות והרפת הגדולה בעולם dairy expo’ “. משפחת 
צור ממבאר טוביה החליטה להקדיש ולהנציח את החגיגות, לבן השריונר איתמר צור הי”ד 

שנפל בלבנון.

| כתב: חני סולומון | 

חג שבועות בפתח, וזאת היא כבר השנה 
“חג  ל  נערכים  טוביה  שבבאר  החמישית 
החלב” שהפך כבר למסורת. החגיגות יערכו 
כאן במשך שלושה ימים, מיום שישי ה- 25 
27 למאי בין השש  למאי ועד ליום ראשון ה-

עות : 10:00-19:00 החגיגות נושאות אופי 
אמיתית,  חקלאית  וכפר  טבע  חגיגת  של 
57( דור רביעי בבאר טוש  מספר יואב צור )
ביה מושב הנחשב לעוז של מגדלי הפרות 
יתבטאו  “יפי החגיגות  וייצור החלב בארץ. 

למבק שיצפו  המגוונים  האירועים  שבשפע 
במלוא  השבועות  חג  את  ייחוו  בהם  רים, 

שהדרו, עם כל סממניו: מקישוט עגלות לת
ביתני  בביכורים,  הלוכת החג, טקס הבאת 

שתוצרת חקלאית טרייה מהמשק, ביתני יצי

אחת מהפרות המתמודדות
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רה והפעלה לילדים בנושא החג. ועד מופעי 
נסיעת  ומופעי  המפורסם  סוסים-הרונדו 

חק וכלים  תמונות  תערוכת  שטרקטורונים, 
ארץ  בשירי  מלווים  וחדשים,  ישנים  לאים 

ישראל וריקודי עם ישראליים.
 אך מופע המרכזי בכל שנה הוא ‘תחרות 

שמלכת היופי של הפרות’ אליו יגיעו ויתמוד
שדו על הפרס הנכסף מכל רחבי הארץ. הפ

רות המתמודדות יגיעו ממעוזי ענף הרפת 
יהושע,  כפר  יחזקאל,  כפר  נהלל,   - בארץ 
כפר ויתקין ועוד. החל משעות הבוקר של 
יום שישי, יוזמנו הילדים לקשט את עגלות 

המסו התהלוכה  יציאת  לקראת  ששבועות. 
הססגונית,  הביכורים  הבאת  לטקס  רתית 
הצהרים  לקראת  המושב.  בשדות  שתיערך 

שבאותו היום תוכרז הפרה היפה בארץ, במ
עמד שרת החקלאות אורית נוקד. התחרות 

שהיא בחסות התאחדות מגדלי הבקר, מוע
צת החלב, שיאון ומחלבות טרה. 

“מלבד השופטים המקצועיים הישראלים, 
שופטים  גם  הבחירה  בתהליך  חלק  יקחו 
בינלאומיים. וזאת כדי שהפרה הזוכה תבחר 
הידועיים  מקצועיים  קריטריונים  פי  על 
בהתלהבות  ומסביר  יואב  אומר  ומוכרים”. 

שסוחפת, שאף ציבור המבקרים יוזמן להש
תתף באופן פעיל בבחירת “חביבת הקהל”. 
ולמד  אודותיהן  קרא  שהקהל  לאחר  וזאת, 
“חביבת  לבחור  כדי  זאת  וכל  ייחודן.  במה 
הקהל”. הפרס הראשון המחכה לזוכה הוא 
זוג כרטיסי טיסה ושהייה בתערוכת הפרות 

והרפת הגדולה בעולם dairy expo’, ע”ש 
איתמר צור הי”ד אשר נפל במלחמת לבנון 

השנייה. 
פעילויות  של  שפע  החלב,  בחגיגות  עוד 
לילדים ומשפחות ברוח החג, פינות יצירה 
סדנאות  עפיפונים,  ביכורים,  סלי  להכנת 
בערמה  מחט  חיפוש  החג-  ברוח  הפעלה 

ששל שחת, פינת ליטוף של חיות משק, מש
שבועות:  לכבוד  הפרה  נושא  סביב  חקים 

היתו משחק  לבן,  בשחור  בבלונים  שיצירה 
פרות  צילום עם  לניחוש משקל הפרה,  לי 

ועוד.

במת החגיגות  לקיום  המניעים  הם  ־מה 
כונת זו? 

ילדיי ההתישבויות במושבים ובקי  “ שצור 
בוצים בארץ זוכרים לטובה, את חג שבועות 

שנחגג מימים ימימה בהשתתפות רבה. זה 
שהיה בין החגים המשופע באירועים, שהדגי

שו את הקשר בין האדם לאדמתו, בשירים, 
בריקודי העם ובתכנים ופעילויות אחרות.

ומה יותר יפה ומהנה לשמר חג מסוג זה, 
בעל אופי חקלאי וקהילתי. האירוע התאים 
איתמר  היקר  בנינו  את  להנציח  כדי  מאוד 
שנפל  עשר  התשע  בן  השריונר  הי”ד,  צור 
בבאר  שנולד  איתמר   .2006 בשנת  בלבנון 

שטוביה אהב מאז ומתמיד את המשק החק
לאי, את העבודה ברפת, וכמובן כמו רבים 
בשנים  בדמו.  הייתה  בטרקטורים  הנסיעה 

ששערכנו חגיגת שבועות, איתמר היה יד ימי
שני, וידו הייתה בכל. לכן החלטנו לציין שה

חגיגות יהיו כאירועי הנצחה לבנינו החרוץ 
והאהוב”. צריך להבין מסביר יואב, שהפקת 

איתמר צור הי”ד
סמל איתמר צור  הי”ד השריונר היה נהג טנק בצוות האלפים נפל ביום חמישי 
3.8.2006 תשעה באב בכפר רג’מין בלבנון, ביחד עם שניים מחבריו )אנדרי ואש -ה

לון( מפגיעת טיל נ”ט בטנק. סמל איתמר צור נולד בבאר טוביה 
ונפל בהיותו בן 19 שנים בלבד. הותיר אחריו הורים: יואב וצופי 
ושני אחים: אחות סיון ואח ברק.  הוא הובא למנוחת עולם בבית 

העלמין שבבאר-טוביה.
האב יואב צור “ איתמר יצא לקרב בידיעה שיכול לקרות הגרוע 

מכול, והקריב את חייו למען עמו”.

סיור 
בטרקטור 
לילדים
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רבות.  בהכנות  כרוכים  החגיגות  אירועיי 
 12 של  בשטח  השדות  שטחי  מהכשרת 

שדונם, המיועד במיוחד לאירוע. וכן הלוגיס
ואיחסון הפרות  טיקה המסורבלת בהבאת 

שהמתמודדות מכל רחבי הארץ, לקראת תח

רות מלכת היופי. כשמתחילים לארגן חגיגה 
מסוג זה מבינים שהחג משמש פלטפורמה 

שלנושאים חשובים, שיש במה ומקום להב
היו  השנה  “במשך  אליהם.  ולהתייחס  ליט 
החלב  למחיר  הקשורות  ושביתות  הפגנות 

יכול לשכוח את  לא  ומוצריו, אך אף אחד 
הכ על  החלב  בשפיכת  הרפתנים  שהפגנת 

של  מדיניות  החלטות  בשל  וזאת  בישים. 
ההזדמ את  עכשיו מצאנו  לכן  שהממשלה. 

איתמר צור היד בן 15 ברפת
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נות להסביר לציבור במה כרוך גידול פרות 
שכדי ולהפיק מהן חלב. אחרי כל מחאות הר

פתנים בשנה האחרונה, התוצאות שהושגו 
הרפת ובעתיד.  כיום  הענף  על  שמשפיעות 

נים הצליחו להתאחד כולם, מושבניקים עם 
המושבניקים )זה לגמרי לא פשוט(.

איחוד כוחות מלא עם הקיבוצניקים. כולם 
בהנהגת יעקב בכר. כך הצלחנו לשמור על 
ענף מתוכנן ולשמור על פרנסתנו. לדוגמא 
95 נחש  במושב באר טוביה הותיק קיימים

לות משקיות, מתוכם 60 משקים הם משקי 
רפת )חלק בשותפויות(.

ורק כ-20 משקים מתוכם הם בניהול הדור 
הצעיר. הרפת שלנו כיום היא בשותפות של 

וסה”כ כל תנו ששלושה משקים מהמושב, 
בה החלב לשנת 2010 הייתה 13,300 ליטר 

שחלב מתוקן לפרה. לשמחתנו ממוצע תנו
מודעים  אנו  כן  כמו  גבוה.  היה  החלב  בת 

נתו המערבי,  העולם  ברחבי  ששהחקלאים 
פוסקת  בלתי  מתקפות  שרשרת  תחת  נים 
ומזהמי  כגונבי  בציבור  לא פעם  ונתפסים, 
והורמונים  כימיקלים  קרקעות,  גונבי  מים, 

שבירקות, בפירות, בביצים ובבשר. לכן עלי
נו מוטלת מטלה חשובה לקרב את הציבור 
הישראלי אל החקלאים והחקלאות. ועל כל 
כשגרירה  להרגיש  ואחד מהחקלאים,  אחד 
של החקלאות. במסגרת חגיגות השבועות 
שלושת  במשך  אנשים  אלפי  יבקרו  בהם 
לציבור  להראות  מצויין  מקום  הם  הימים. 
זה  ובמה  בתפארתם,  החקלאות  ענפי  את 

כרוך.”
מתחם  ברחבת  דוכנים  יפתחו  לפיכך 

שביתני התוצרת החקלאית כחול לבן. וחק
מרכו את  יציגו  הסביבה  ממושבי  שלאים 

זנזורי-  של  )החסה  הירקות  מגדלי  לתם: 
ניר  בשן-  )משק  הדבוראים  עוזיה(,  שדה 

משדה  זבן  יניב  של  הזית  אנשי  בנים( 
צור מבאר  אבישי  הלול של  ומשק  עוזיה 

טוביה.
דבש,  של  טעימות:  במקום  יערכו  וכן 
חלב  ומוצרי  ביצים  זיתים,  טריים,  ירקות 

מוצ של  ביכורים  סל  לרכוש  יהיה  שוניתן 
טריים  חקלאות  ממוצרי  וליהנות  אלו  רים 
מהמשק. כמו כן יוצגו הקומביינים של דני 
יובל  של  הטרקטורים  ורבורג,  מכפר  יוסף 
רז  יאיר  של  המקצרות  טוביה,  מבאר  יערי 
מבאר טוביה. לפרטים: טל’: 7780593-054 

לכי כרטיסים  לקנות  יש  למתחם  שלכניסה 
למבוגר,  שקל   30  - בעלות  ההוצאות  סוי 
25 שקל לילד עד גיל חמש, עד גיל שנתיים 

תמו טוסט,  כולל  הכרטיס  תשלום.  שללא 
נת מגנט ומשקה חלב. במקום מים קרים 
כרטיסים  להזמין  מומלץ  הציבור,  לנוחיות 

מראש!

\ילדי באר 
טוביה  חוגגים 

את שבועות.
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רפת דגניה ב' –
נשארים בבית

משמעותי  תפקיד  נשאר  לרפת  פורחת,  צמחית  וחקלאות  תעשייה  מפעלי  שני  עם  גם 
במערכת הכלכלית של קיבוץ דגניה ב. וותק בעבודה, מקצועיות וניסיון הם חלק מהסוד 

של הצלחת הענף, שמהווה גם אטרקציה לתיירי הנופש הכפרי

| כתב וצילם: עלי קדם | 

מצוייר  ב  בדגניה  החליבה  מכון  קיר  על 
ת”א”  “הפועל  של  אדום  בצבע  גדול  סמל 
– רמז להעדפות הספורטיביות של הצוות. 
פגשנו את יגאל דרורי, מנהל הרפת, מספר 
ימים אחרי הפסח, בו הוא היה עסוק מעל 
ב”מבצע  אלא  החמץ  בביעור  לא  לראש, 
חומר  את  “קנינו  מפרט:  והוא  תחמיץ”, 
ואיחסנו  עליון,  גליל   – “גג”  בחברת  הגלם 
2200 טון של תחמיץ חיטה שיספיש -בבור כ

שקו לנו לכל שנה הבאה”. אנו יושבים במש
רדו, כשלידינו ניבט מסך שמעביר צילומים 

שרצופים ממצלמות הממוקמות במכון הח
ליבה, מרכז המזון ובפינות שונות ברפת, כך 
יכול לצפות בזמן אמיתי על מה  שהמנהל 
שקורה בתחומי “ממלכתו”. ניתן לכוון את 
צילום  לזוויות  מרחוק  בשליטה  המצלמות 
שונות. המכשור גם מקליט את החומר, כך 
שגם לאחר זמן ניתן לפענח את התמונות, 

בע חלילה.  פריצה  או  גניבה  של  שלמקרה 
יגאל, תהיה אופציה להעברת  תיד, מסביר 

התמונות גם לטלפון החכם הנייד. 
 300 ו-  חולבות,  פרות  כ-400  ב  בדגניה 

הע את  הרות.  כולל  הגילים  בכל  שעגלות 
גלים הם מגדלים עד גיל חודשיים ומוכרים. 
“ב- חלב.  ליטר  מיליון   3.95 היא  המכסה 

2011, מספר יגאל, ייצרנו 4.8 מיליון ליטר, 
20% מהמכסה. בשנה שעבש -חריגה של כ

יגאל דרורי, מנהל רפת דגניה ב'
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חוסך  גם  אני  הצר,  הכספי  להיבט  מעבר 
אני  לבד  מזמין  כשאני   – הרבה התעסקות 
צריך להתקשר,לפקח על הגעת החומרים, 

ועוד.”
ש”גדל  השכן,  מעגן  קיבוץ  בן  הוא  יגאל 
לעמדת  עד  בתפקידים  והתקדם  ברפת”, 
גר  הוא  כיום  הולדתו.  בקיבוץ  הענף  מרכז 
חפר,  שבעמק  יאשיה  בגן  משפחתו  עם 
איתו  הירדן.  לעמק  יום  מדי  כמעט  ומגיע 
בצוות עובדים שני בני משק בני “חמישים 

שמינוס” – מוישלה רוטמן, שאחראי על ברי
שאות ופוריות העדר, והד זית שמתפעל כא

מור את כל נושא המזון. “שניהם היו בעבר 
מרכזי הענף, והם מאוד מקצועיים”, מעיד 
אחד,  תאילנדי  איתם  עובד  בנוסף  יגאל. 
ובסך הכל   – ועוד מספר צעירים  יונקיסט, 

תשעה. 

שלוש שיטות צינון
אנו מתקרבים לעונת הקיץ הלוהטת של 

– כיצד אתם מצננים את הפ ־עמק הירדן 
רות?

או  שיטות  ב-3  משתמשים  אנחנו  יגאל: 
ששלבי צינון. בחצר ההמתנה ותוך כדי החלי

בה הן מקבלות אוורור, והתזת מים. כמו כן, 
3 פעמים ביום לחצר למקש כמביאים אותן 
שלחות ואוורור, ובנוסף הן מקבלות מים בע

רפול באבוס. בסככות פועלים ללא הפסקה 
מאוורי 28 אינטש גדולים, פעולה שבנוסף 
ב-2011,  הזבל.  לייבוש  מסייעת  גם  לצינון 
קיץ  חלב  היה  שייצרנו  מהחלב  31אחוזים 
מקלטרים  אנו  בנוסף  בחורף.  יוצר  והיתר 
יום, כך שאין  את הזבל בסככה כמעט כל 

רה ניתן היה לייצר כמעט כל כמות, וקיבלנו 
מחירים טובים גם על החלב החריג, כך שזה 

במ נחלבות  הפרות  משתלם.”  מאוד  שהיה 
כון “שדרת דג” של 14 עמדות בכל צד, עם 
ציוד של צח”מ אפיקים. התנובה הממוצעת 

לפרה ב-2011 היתה 11,240 ליטר.

יותר משתלם לקנות מצמח 
תערובות

שרפת דגניה ב קונה את המזון ממכון הת
תערובות”.  מ”צמח  הגדול  האזורי  ערובת 
לדברי יגאל, הוא מזמין “חליפה” מתאימה 
אנו  ה”חליפה”  את   “ פרות:  קבוצת  לכל 
ומוסיפים  המזון,  במרכז  כאן  מאחסנים 
דגן,  או  תלתן  חציר  המתוכננת  המנה  לפי 
בונה  אני  המנה  את  מזון.  ותוסף  תחמיץ 
מכין  והמכון  רוזן,  סטיבן  האזורי,  המדריך 
אותה לפי המפרט”. את המנה מחלק עובד 
ומוותיקי  משק  בן  זית,  הד  בשם  מהצוות 

גרמניה שיודע לע ב”סלף” תוצרת  שהענף, 
שות הכל: לכרות את המנה, לשקול, לערבל 
ולחלק לאבוסים. הד גם מבצע את חלוקת 
א,  דגניה  השכן,  הקיבוץ  של  ברפת  המזון 
מכיוון  ב,  לדגניה  עוברת  כך  על  והתמורה 
טוב  מנצלים  אנו  כך  שיתופי.  קיבוץ  שזהו 

יותר את הכלי.”

ייצור  המזון מהווה מרכיב עיקרי בעלות 
האפש לגבי  בדיקה  ערכתם  האם  ־החלב, 

רות להכין את המזון בעצמכם?
חומרי  את  לקנות  לי  משתלם  לא  יגאל: 

תע צמח  של  המחירים  כי  בנמל,  שהמזון 
שמ תוכנה  עם  עובד  אני  טובים.  שרובות 

להכין  האפשרות  בין  מדוייק  באופן  שווה 
את המזון עצמאית לבין אופציית הקנייה. 
התוכנה הזו מראה לי שבשורה התחתונה, 
כסף.  לי  חוסכת  התערובת  ממכון  הקנייה 

רפת דגניה ב', צוות לעניין

מקלטרים כמעט מדי היום



הרפת והחלב מאי 2012 26

צורך בריפוד”.
השנה,  כל  לאורך  מזריעים  ב'  בדגניה 

בחוד גם  בהתאם  נמשכות  שוההמלטות 
מזריעים  הם  האם  השאלה,  על  הקיץ.  שי 

לעבוד  “ניסינו  יגאל:  עונה  בקרוס-ברידינג, 
עם  מלא  לעבוד  וחזרנו   ,NRF עם  בעבר 
שיאון. מדי פעם קונים זרמת חו”ל, אבל לא 
בערכת  משמשים  אנו  משמעותי.  בהיקף 

ומת אפיקים,  צח”מ  של  הדרישות  שזיהוי 
המלצות  פי  על  לפרה  הזרמה  את  אימים 

התוכנה”.

איך עברתם את הרפורמה?
דגניה  בפני  גם  אחרים,  במקומות  כמו 

ולהת שעמדה האופציה להוציא את הרפת 
אחד עם מקום אחר. הוחלט להשאיר את 

שהרפת כאן אצלנו, במגמה לשמור על המכ
סה הגדולה. ביצענו את כל ההשקעות שהיו 
דרושות ברפורמה, וזה כלל בין היתר סככות 
חדשות, טיפול בזבל )מפרדה שמפרידה בין 

החומר המוצק לנוזלים( ועוד. 

של  הנוכחיים  המאבקים  על  דעתך  מה 
הענף ועל דו”ח קדמי?

מהפגיעה  מודאגים  אנחנו  גם  כולם,  כמו 
שאפשרית בתוצאות הכלכליות וברווחיות. הס

כנה הגדולה יותר היא לרפתות פחות יעילות, 
ובייחוד לרפתות המושביות הקטנות. אני גר 
כיום במושב, ושכנים רפתנים אומרים לי: “כל 
הורדה של 5 אגורות במחיר מפחיתה לנו אלפי 
שקלים בהכנסות – אז מה יישאר? גם רפתות 

קיבוציות שאינן יעילות עלולות להיסגר.

המשקי  במערך  הרפת  של  מקומה  מה 
של דגניה ב’?

לצד הבננות הרפת היא כאן ענף מוביל, 
שי בקיבוץ  שמדובר  למרות  וחשוב.  שחיוני 

תופי בלי משכורות, החבר’ה משקיעים את 
שהנשמה. לידינו נמצאים חוות השוקולד גלי

תה וחדרי הנופש הכפרי, והאורחים מגיעים 
אותם  מקבלים  ואנו  פרות”,  “לראות  אלינו 

בברכה. 

ב אנו משחזרים בעזרתו של  דגניה  את ההיסטוריה של רפת 
עימנואל עמיבר, בן הקיבוץ מבני המחזורים הראשונים.

המבנה המקורי של הרפת נבנה ב-1925 כרפת אירופית, מבנה 
שסגור, עם קירות אבן עבים ועליית גג, מקורה בגג רעפים, וח

מבכירות,  ו-8  חולבות  פרות   92 היו  א"  ב"רפת  צמודות.  צרות 
היתה  כבר  זו  פרות.  כ-30  עוד  לה  בצמוד  ב" שנבנתה  וב"רפת 
מודרנית יותר, עם אבוסים מונמכים ותעלות ניקוז לשתן ולזבל. 
עליית הגג נועדה אומנם לאחסון חציר, אך שימשה גם למגורים 
של חלק מהחברים. סייעו לכך פתחי ה"קוקיות" הדקורטיביים, 
כמובן  הייתה  החליבה  הלוהטים.  הקיץ  בימי  אוורור  שאפשרו 
ידנית, עד שבשנות ה-50 הוכנסה מערכת חליבה חשמלית, עם 

מכונות ניידות שהועתקו מפרה לפרה.
של  ניסיון  "לאור  נכתב:   1946 בשנת  הקיבוץ  בעלון  בכתבה 
50 ראש אינה רצוש -שנים הגענו למסקנה, שרפת של למעלה מ
שייה מבחינת פוריות העבודה. האוורור )ברפת( לקוי מאוד, הח

לונות גבוהים מאוד וקטנים מדי, והמצב עוד הוחמר על ידי כך 
שכמעט לכל אורך הרפת ממערב נבנו בנייני עזר...יש לנו שיכון 
ל-3 פרים, מהם לשניים רק בסככה פתוחה, אך בכל שטח הדיר 

שרצפת בטון, אפשר לציין שסידור זה משביע רצון". על פי עדו

תו של נחום רוזנפלד, ממייסדי הענף בדגניה ב, הובאו הפרות 
שהראשונות של הקיבוץ מסביבת דמשק, מתחת לאפו של המש

טר הסורי-תורכי שאסר על הוצאת פרות מן המדינה. על מיון 
המועמדים לעבודה ברפת באותה תקופה נכתב בעלון: ""רבים 
היו הרוצים לעבוד ברפת. המועמד היה נבחן בחומרה לא בהרבה 
לתובלה משנות  בוכנות  )מטוס  ב"ליברטור"  מ...מטייס  פחותה 
ה-40( בזמננו זה. היו בוחנים את נטייתו למקצוע, יחסו לבעלי 
חיים, מזגו וכשרונו הפוטנציאלי להסתגל ולהתמיד בענף. אגב 

ש– גם בריאותו של המועמד נבדקה, מתוך חשש שלא יגרום להח
לפת ידיים חס ושלום בימי מחלתו...החלפת ידיים היתה נחשבת 
יש  ואומנם,  תנובתה של הפרה.  הגורמים הקובעים את  כאחד 
ידועה בדבר, כי לכל חולב היחס שלו לחי, גישתו לפרה,  אמת 
והגמירה  ההתחלה  כן,  כמו  אצבעותיו.  ותחושת  חליבתו  אופן 
האלה".  השינויים  על  חריף  באופן  מגיבה  הפרה  החליבה.  של 
מספר  המבנה  עבר  הפתוחות,  לסככות  פונתה  שהרפת  לאחר 
גלגולים – לול, מחסן, ועוד – ובאמצע שנות ה-80 הוא שוחזר, 

שעל פי תמונות ישנות, כשהחזית נשמרת בצורתה המקורית, ושי
מש כמקום למסיבות ולאירועים. כיום שוכנת ברפת המשוחזרת 

חוות השוקולד "גליתה".

קצת היסטוריה

הסלף בפעולה
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הכי גדולים בארץ
צוות התארגנות הרפת של משקי העמק מונה רק שני אנשים, אבל הם מייצגים כ- 13,000 
פרות עם כ-150 מיליון ליטר חלב בשנה. יחד עם הארגונים “בני בקר” ו”קומפוסט העמקים”, 
נותנת התארגנות הרפת “מטריה” רחבה של שירותים, שמקדמים את מטרות הענף בצפון 

הארץ 

| כתב: עלי קדם | 

לשבש וסב  לחמישה  אב   ,66 ביגון,  )יוסי 
עה נכדים ונכדות( מנהל התארגנות הרפת 
בפילוג  ועבר  גבת  בקיבוץ  נולד  האזורית, 
היום.  עד  חבר  הוא  בו  ליפעת,  הוריו  עם 
את  ועבר  כילד,  התחיל  ברפת  דרכו  את 

שכל “שדרת הפיקוד”, החל מעובד מן השו
נזכר  הוא   – יפעת  רפת   “ למרכז.  ועד  רה, 
ויוזמה.  – היתה בזמנו שם נרדף לחדשנות 
המורכב  “החץ”  מתקן  את  המציאו  אצלנו 
על טרקטור לקירוב האוכל באבוסים, עד אז 

לחלו עגלה  גם  בנינו  שקירבו עם מטאטא. 
קת תערובת, וגרעיני כותנה, שהחליפה את 

שהחלוקה הידנית בדליים. היום נמצאת אצ
בארץ, משותפת  ביותר  הגדולה  הרפת  לנו 
פרות”.   1200 עם  ומרחביה,  מגידו  ליפעת 
למרכז  הפך  ומינהל  כלכלה  לימודי  אחרי 

משק ומשם היתה דרכו סלולה לתפקידים 
ברמה האזורית והארצית. ביגון החליף לפני 
התארגנות  בניהול  מלול  יוסי  את  שנה   20

שהרפת האזורית, ומאז – הוא בתפקיד, כשב
הארגונים  כמנהל  גם  משמש  הוא  מקביל 

“בני בקר”, ו”קומפוסט העמקים”. 
בכתבה  המתואר  הגוף  של  המלא  שמו 
חקלאי  מרכז   – הרפת  “התארגנות  הוא  זו 
שהוא  האזורי,  החקלאי  במרכז  העמק”. 

חק ועדות  מספר  פועלות  בע”מ,  שחברה 
ומשקי  מפעלי  במסגרת  ומו”פים,  לאיות 
עמק יזרעאל, אותם מנהל משה )“טושקו”( 
לגידולי  ועדה  הסוללים:  מקיבוץ  שחר  בן 
שדה, מטעים, הדרים, תאגיד מים, מנפטה 
ועוד. המפעלים האזוריים מאוגדים כחברה 
הרפת  התארגנות  פועלת  ובתוכה  בע”מ, 

כ”משק  עצמאי,  נפרד  ובניהול  בתקציב 
שסגור” – הגבייה מכסה את ההוצאות. מדו

עם  בארץ,  הגדולה  הרפת  בהתארגנות  בר 
)חלק מהרפתות  ו-44 קיבוצים  36 רפתות 
שפרושה  קיבוצים(,   3 או  ל-2  משותפות 
השיטה  בית  ועד  ויגור  יוחנן  מרמת  החל 
וחפציבה, מגלעד ועד לביא, ובנוסף, יישובי 
מהיר  חישוב  שבגולן.  וגשור  הגליל  אצבע 

שמראה שהארגון שבראשו עומד ביגון אחר
אי לייצור של 153 מיליון ליטר חלב בשנה, 
12 אחוז מהמכסה הארצית, עם כ-13,000 
חולבות. בתחומי ההתארגנות שלושה מכוני 
תערובת – מילובר, אמבר וצמח תערובות. 
60 אחוז מן המשקים קונים בליל מוכן, והיש
תר מכינים בעצמם במרכזי מזון מקומיים.

יוסי ביגון
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שהתארגנות הרפת הינה התאגדות וולונט
על  הפועלת  משפטית,  ישות  שאינה  רית, 
מטרותיה  רווח.  מטרות  וללא  רצוני  בסיס 

הן:
 לייעל ולשפר את ההתנהלות הכלכלית 

של חבריה.
 לסייע בתוכניות ייצור ומעקב שנתיות.

מקצועיים   / כלכליים  ניתוחים    הכנת 
לצורך לימוד והפקת לקחים.

  לערוך ולקיים ימי עיון וכנסים בנושאים 
על  ומקצועיים,  כלכליים  אקטואליים, 

המק והיידע  הרמה  את  להעלות  שמנת 
צועי של חבריה.

  לנצל בכל מקום שאפשר יתרון לגודל.
ומכירת  קנייה  שיווק  לרכישה,    לסייע 

בקר לגידול ולשחיטה.
וחומרי  מזונות  לרכישת  במידע    לסייע 

גלם אחרים בתחום הרפת.
הקשור  בכל  פתרונות  במציאת    לסייע 

לשמירת איכות הסביבה.
 לסייע במתן ייעוץ והעברת מידע חופשי 

בין החברים.
  לייצג את חבריה בכל הקשור לפעילותם 

במוסדות הענף האזוריים וארציים.
ההדדית,  העזרה  ברוח  לחבריה    לסייע 

ידי  על  שתוחלט  אחרת  מטרה  ובכל 
חברי ההתארגנות. 

מי שנחשף למספרים ולפעילויות שהבאנו 
לעיל, עשוי לחשוב שאת כל המאסה הזאת 

שמניע מטה של עשרות עובדים, אלא שה
דבר ממש לא כך, מדובר בסך הכל במשרד 
יש  “בהתארגנות  וביגון מפרט:  אחד,  צנוע 
פלך  וארנון  אני,  תפקידים:  בעלי  שני  לנו 
מרמות מנשה. אני מלווה את הרפתות בצד 

בגו לרפתנים  נציג  משמש  וכן  שהכלכלי, 
פים הארציים, כגון התאחדות מגדלי בקר, 
תפקידי  החלב.  ומועצת  החקלאית  שיאון, 
כולל ליווי של הכנת תוכנית ייצור במשקים, 
אזורים  עם  השוואות  כלכליים,  סיכומים 
אחרים. אני עושה כ-45 סיכומים כלכליים 
עוזר  בשוטף,  המשקים  את  מלווה  בשנה, 

שבהתנהלות מול ההנהלות העסקיות ביישו
בים, מכין תחשיבים לפרוייקטים כמו בנייה 

או איחוד רפתות.

מכרז למכירת פרות 

ומה תפקידו של ארנון?
שארנון הוא המסווג של בקר המיועד למכי

של  מהותו  את  להסביר  המקום  כאן  רה. 
ארגון “בני בקר”, המשותף לכ-80 משקים, 
הגולן,   וברמת  הירדן  בעמק  קיבוצים  כולל 
גליל עליון, בית שאן, גרנות ומושבים. בני 
בקר התחיל כשלוחה של ארגונים אזוריים, 
אבל היום זה ארגון עצמאי. לארגון יש שני 

שמסווגים – ארנון, שכבר הזכרנו, ומשה שפי
רוצים  מסויימת  כשברפת  שמר.  מעין  רא 
– מגיע  למכור פרה, עגל או עגלה בוגרים 
ט  )טוב(  ט  כמו  סיווג  להם  ונותן  המסווג 

וכו. הסיווג הזה, יחד עם נתונים נו שפלוס 
ספים של הפרה כמו גיל, גזע מצב בריאות 
והערות מיוחדות, נקלט בתוכנה שפותחה 
נותנים  הסוחרים  המסחר.  לצורך  עבורנו 
סוחר  איזה  בוחרים  אנחנו  מחיר,  הצעות 
יופנה לאיזו רפת – בדרך כלל, אך לא תמיד, 

שזה שנתן את המחיר הגבוה ביותר. המער
יקבל את המחיר  כת דואגת לכך שהרפתן 
לכסף  ביטחון  מקסימום  עם  ביותר,  הטוב 
– בראייה רב שנתית נתקלנו במעט בעיות 
דעות  חילוקי  פותרים  גם  אנו  של תשלום. 

כשאלו מתעוררים.
“מדובר בעצם, מסביר ביגון, בזירת מסחר 
הוא  איתו  קוד,  יש  סוחר  לכל  משוכללת. 
מחיר  נותן  הסוחר  למערכת.  להיכנס  יכול 
שלישי  ביום  מכרז.  בעצם  נוצר  וכך  לק”ג, 
רואים  אנו  המכרז,  נסגר  הצהריים  אחר 
מסויימת,  לפרה  שהגיעו  ההצעות  כל  את 

שו”משדכים” בין המשק לבין ההצעה המומ
בין  נסגרת  עצמה  העסקה  מצידנו.  לצת 
הסוחר למשק, בדרך כלל במחיר שהוצע.“ 
־המונח “מכרז” מעלה בזיכרון את המכר

זים של תנובה?
היו באמת כמה שלבים. היה בזמנו המכרז 

ששל תנובה, היה שלב של פיקוח על המחי
רים, וקמו גם התארגנויות אזוריות. בסופו 
של דבר, בין היתר אחרי פרשה של מעילה 
כספית, הקמנו לפני 13 שנה את בני בקר, 
התארגנות  של  הקיבוצים  רוב  חברים  בה 

הרפת. 

נחזור להתארגנות – איך אתם מכסים את 
ההוצאות?

ההוצאות הן משכורות, רכב ותקורה. יש 

לנו הכנסות, מתחשיבים ועבודות כלכליות 
ששאני עושה עבור גורמים חיצוניים, ומעבו
שדה של ארנון כמסווג עבור רפתות מושב

לכיסוי  שנשארת  ההוצאות  יתרת  את  יות. 
אנו גובים מהמשקים השותפים, כש-50% 
הוא סכום קבוע, ו50% על פי גודלה היחסי 
של הרפת – לפי מכסת החלב. העלות היא 

כ-1000 ש לשנה לרפת.
תקנון  פי  על  פועלת  רפת  התארגנות 
הכללית  האספה  החברים.  פי  על  שאושר 
הנהלה  יש  לגוף  בשנה.  פעם  מתכנסת 
6 חברים, שמתכנסים מדי  מצומצמת של 
על  היתר  בין  ומחליטים  שבועות.  מספר 

השימושים בתקציב.

מושביות  רפתות  או  מושבים  אין  מדוע 
בהתארגנות?

ביגון עונה תשובה דיפלומטית: “לראייתנו, 
כך היה נכון יותר. אני אישית עובד עם לא 
כנותן שירות חוץ.  מעט רפתות מושביות, 
אנחנו מזמינים אותם לימי עיון ופעילויות 
אחרות. למיטב ידיעתי יש גם ניסיון להקים 

התארגנות של מושבניקים”.

על אילו ימי עיון מדובר?
הכשי שלמעשה  בניהול,  קורסים  שיזמנו 

רו אנשים ברמה של דירקטורים. במקביל, 
מקצועיים  בנושאים  כנסים  גם  התקיימו 
בכירים  כמרצים  הוזמנו  אליהם  וכלליים, 
אנו  כלכלנים.  וטרינרים,  הרפת,  מענף 
סיוש וכן  בשנה,  כאלה  ימים   6-7  מארגנים
רים מקצועיים, הן בארץ )למשל – לערבה( 
והן לחו”ל )בשנה שעברה לארה,ב, והשנה 

– לאירופה(. 
שגוף נוסף שמנהל יוסי ביגון הוא “קומפו

סט העמקים”. בארגון חברים 12 קיבוצים 
מעמק יזרעאל, ומטרתו – יישום פתרון קצה 

שלזבל. ה”טריגר” לפעולה המשותפת התעו
הקימו  ב-2005  הרפורמה.  דרישות  עם  רר 
בין  קומפוסט, שממוקם  מפעל  השותפים 
עין חרוד ליישוב רמת צבי. המפעל מטפל 
בלמעלה מ120000 קוב זבל בקר וב30000 
קוב זבל עופות בשנה. התוצרת – קומפוסט 
מוכן – נמכרת ליישובי האזור. לדברי ביגון, 
לקח למפעל מספר שנים למצוא את נוסח 
הוא  וכיום  הנכונה,  וההתייעלות  העבודה 
מעט  יחסית  משלם  הרפתן  לאיזון.  קרוב 
יוצאת  הסביבה  ואיכות  בזבל,  הטיפול  על 

נשכרת.

ייהרג ובל יעבור
־הרפתנים מפעילים את כל התותחים הכ

ככלכלן,   – קדמי  ועדת  מסקנות  נגד  בדים 
האם העניין באמת כל כך קריטי לדעתך?

ניתן היה לחשוב שחוק החלב לכאורה מגן 
עלינו, אבל הרי הפוליטיקאים יכולים למצוא 
דרך לסרס כל דבר, והראייה: טרם יבשה הדיו 
וכבר שלום שמחון, שהיה  נוסח החוק,  על 
בחוק  שינוי  כל  אותו.  לחסל  ניסה  מיוזמיו, 

שעלול לעקר אותו מתוכנו המקורי. לכן אנח
נו באים ואומרים: החוק הזה חייב להישמר, 

קומפוסט



31 הרפת והחלב מאי 2012

ייהרג ובל יעבור. שמחון חושב שהוא מכיר 
שאת הענף, אבל מה שמעניין אותו זה רק פו

ויישובים,  הוא מוכן לחסל רפתות  ליטיקה. 
העיקר שהוא יהיה שר האוצר. אנחנו נעשה 

את הכל כדי שזה לא ייקרה.

־האם נכון יהיה לקבוע, שהרפתות הקיבו
ציות ייפגעו פחות מההמלצות?

ירוויחו הרבה פחות  הן  גם  נכון, אבל  זה 
המושבניקים  ואילו  ייושמו,  ההמלצות  אם 
זה שבעלי הון  יתחסלו. מה שיקרה  פשוט 

שייכנסו לענף, ולכן אני חושב שמדובר בא

חוק  לפי  להדגיש:  וצריך  פחות.  לא  סון, 
מפוקחת,  הרפתות  של  הרווחיות  החלב, 

חזי להיות  יכולים  לא  ואנחנו  שהכל שקוף, 
רים. השנה למשל, חזרנו למחירי חלב של 

2008. כולם יודעים מה קורה בענף.

איך אתה תורם לסיכול הגזרות מהעמדה 
שלך?

המאבק  צוות  עם  פעולה  משתפים  אנו 
החלב  ומועצת  בקר  מגדלי  התאחדות  של 
בפעולות שמבטאות הזדהות, כמו הפגנות 
ויציאה לצמתים. כל רפתן בכל יישוב תורם 

את חלקו. כשמחון בא לנאום בחנוכת אזור 
התעשייה של מגידו לא נתנו לו לדבר, וגם 

לא הסכמנו לדבר איתו.

סימנת את שלום שמחון כמטרה במאבק 
הזה.

זה  הוא  למצמץ:  בלי  זה  את  אומר  אני 
להרוס  שעלולות  ההמלצות  את  שמוביל 
את הרפתנים, ולכן הוא היום מהווה סכנה. 
נוקד,  אורית  זאת שרת החקלאות,  לעומת 
למשרד  הכבוד  כל  טובה,  עבודה  עושה 

החקלאות, והלוואי שהיו עוד שרים כמוה.

מה דעתך על בעיית דור ההמשך ברפת, 
איך המצב אצלכם באזור?

"זו בעיה כאובה, ואין לה פתרון על המדף. 
שבקיבוץ אחרי השינוי חברים נדרשים להת

ולכן  הביתה,  משכורת  להביא  כדי  פרנס 
עניין הרוטאציה כבר לא תופס. מרכז ענף 
לחזור  ולא  שלו,  הכסא  על  לשמור  רוצה 
להיות רפתן מן השורה. היציבות היא דבר 
נהדר, אבל יש גם תוצאה של חסימת הדרך 
לצעירים. מה שניתן לעשות זה לשלוח את 

שהצעירים לכמה שיותר לימודים, השתלמו
יות וקורסים, ובסוף תהיה גם תחלופה. ואם 
נבחר  אני   – שלי  האישי  למקרה  להתייחס 

שלתפקיד מחדש כל כמה שנים, ללא מתמו
שדדים מולי, ורואה בזה הבעת אמון בי ובצו

רה שבה אני ממלא את התפקיד. 

מפטמה

בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.m-michael.com 

קיבוץ נחשונים 73190
amirk@m-michael.com

טל. 052-2467049 פקס. 03-9014642 

נתונים טכניים:
• משקל: 2.4 טון
• מנוע: קובוטה

   4  צילינדר 
  36 כוחות סוס
• הנעה קדמית 
4x4 ואחורית   

• וו גרירה
• אורך עם כף: 3.5 מטר

• רוחב: 1-1.3 מטר
• גובה: 2.2 מטר

• כושר הרמה גבוה:
   1.2 טון

מערכת הידראולית עם חיבורים מהירים ואפשרות 
לחיבור אביזרי קצה כגון:

• מזלג לבלות, חובק לגזם, מאביס מזון,
  מטאטא, כף נפתחת, מקדח ועוד...

• שדה ראייה רחב ונוחות ויעילות בתפעול
• תצרוכת דלק נמוכה 

• מהירות נסיעה עד 20 קמ”ש

מעמיס רב-שימושי המתאים לרפתות,  
מטעים, משקים חקלאיים, לולים וגננות



הרפת והחלב מאי 2012 32

תוספי תחמיץ, מה למדנו 
אחרי יותר משלושים שנה?

ומהימנות,  מדוייקות  בדיקות  של  ביצוע  מחייבת  לתחמיץ  תוספים  של  יעילותם  בדיקת 
שישקפו את ערכו האמיתי של התחמיץ 

| כתב: שמעון כרמי, ש.ח. מהנדסים | 

זה  בעולם  משמשים  לתחמיץ  תוספים 
לתה מסייעים  אף  וחלקם  שנים,  שעשרות 

ליך ההחמצה ולשיפור המזון המוגש לפרות 
החלב. 

תוספי תחמיץ אינם תחליף לשום ממשק 
שמטרתו לייצר תחמיץ איכותי, כמו למשל: 
גיל פיזיולוגי של הצמח, ממשק מילוי הבור, 
והכרייה.  ממשק ההידוק, הכיסוי, האיטום 
כלל  בדרך  טובה  בארץ  התחמיץ  עשיית 
חומר  מחיר  שכן  בעולם,  שמקובל  ממה 
הן  הנוספות  העלויות  וכן  )הירק(  הגלם 

תחמיץ  לייצר  חשוב  ולכן  ביותר,  גבוהות 
שבאיכות הגבוהה ביותר שניתן על מנת ליי

זה. במדינה  יקר  על את השימוש במשאב 
ששלנו, שהיא ענייה בקרקע ומיים, יש חשי

בות גדולה לאיכות המספוא, וצריך לעשות 
הרבה כדי שההשקעה תהיה הטובה ביותר 

האפשרית.
שבו  טבעי,  תהליך  היא  תחמיץ  עשיית 
משמרים את המספוא על מנת להשתמש 

שבו לאורך תקופה ממושכת. תהליך ההחמ
מספר  עד  ימים  ממספר  החל  נמשך  צה 
ונוצרות  החמצן  נעלם  ובמהלכו  שבועות, 
חומצות שומן נדיפות, בעיקר חומצת חלב 
 ( הירק  מייצבות את  חומץ, אשר  וחומצת 
מעכשיו תחמיץ (, ומאפשרות להשתמש בו 

שלאורך תקופה ממושכת. כל תהליך ההחמ
בתחילה,  שמקורם,  בהפסדים  מלווה  צה 
בנשימת הצמח החל מרגע הקציר, ולאחר 
שנמצאים  פשוטים  סוכרים  בצריכת  מכן 
שמרים  חיידקים,פטריות,  ידי  על  בצמחים 
שצורכים  חמצן,  צרכני  אירוביים  ועובשים 

שאת הסוכרים כדי להתרבות ) חלקם גם מיי
כאשר  מכן,  לאחר   ) שונים.  רעלנים  צרים 

שהחמצן אוזל, משתלטים החיידקים האנאי
לחומצות  הסוכרים  את  שהופכים  רוביים, 
שומן נדיפות ) VFA ( ועל ידי כך משמרים 

את המספוא.
שלארץ הגיעו במשך יותר משלושים הש

נים האחרונות כעשרים-שלושים תוספים 
מעודדי  חיידקים  רובם  שנבדקו,  שונים 
מסוגים   ) הומופרמנטטיבים   ( החמצה 

וגם חיידקים שמשפרים את הע ששונים, 
בתח השימוש  בשלב  האירובית  שמידות 

מיץ. עקרון הפעולה של החיידקים מחייב 
דבר  אופטימליים,  שאינם  החמצה  תנאי 
המספוא  ברוב  שכן  בארץ,  נדיר  שהוא 

טו החמצה  תנאי  יש  בארץ  ששמחמיצים 
בים. מסיבה זו אין כמעט אף פעם יתרון 
להוספת חיידקים נוספים לאלו הטבעיים, 
שכבר קיימים ממילא בצמחים שמובאים 

שמעון כרמי

קציר חיטה 
לתחמיץ בקדמה.

צילום: מודי לוי, 
מושב אביגדור
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נמצאו מקרים שבהם החיידקים אפילו העלו את פחת   ( לבור 
התסיסה. ( היתרון שנמצא במחקרים שונים בעולם, נמצא בדרך 
כלל בתחמיץ/שחמיץ אספסת,שבהם אין די סוכרים, או בתירס 
אוויר לא  יבש, אבל עקב תנאי מזג  שנקצר בשלב שבו הצמח 
טובים או בוץ בקרקע לא ניתן היה לקצור אותו במועד המתאים 

מבחינת הגיל הפיזיולוגי של הצמח.
1965 ובש  התוסף סילוגרד, שנמצא בשימוש בארה”ב משנת

ארץ מתחילת שנות התשעים, הוא מוצר שמבוסס על מלחי 
גופרית. אלה הופכים לגז תוך זמן קצר מרגע החשיפה לירק, 
הניסיונות  למרות  בבור,  תמיד  שנמצא  לחמצן  נקשר  זה  וגז 
שלנו להרחיקו באמצעות ההידוק, ועל ידי כך מקצר את הזמן 
התסיסה  פחת  את  ומצמצם  החמצן,  היעלמות  עד  שעובר 
קשרים  תוקפים  הללו  שהמלחים  נמצא,  כן  כמו  האירובי. 
את  משפרים  כך  ידי  ועל  להמיצלולוזה,  הליגנין  בין  כימיים 

יוד שאנחנו  מה  דבר,  של  בסופו  התחמיץ.  של  שהנעכלות 
עים מבדיקות רבות שבוצעו בעולם ובארץ הוא, שתחמיצים 
מטופלים מכילים יותר אנרגיה נטו לחלב מאשר כאלו שאינם 

שמטופלים, או כאלו שטופלו בחיידקים. בניסוי השוואתי שבו
צע בארץ בתחילת שנות התשעים נמצא, שהפרות שהואבסו 

יותר חומר יבש, וה שבתחמיץ מטופל בסילוגרד אכלו כקילו 
ניבו כשלושה קילו יותר חלב ליום )בראון וחובריו כנס מעלה 

החמישה 1992(.
 מטרת ההחמצה היא האבסת הפרות במספוא איכותי, והניסיון 
שנעשה בעולם ובארץ לטפל בחומצות, בעיקר חומצה פרופיונית, 
לא הראה יתרון כלשהו מבחינת תנובת החלב וצריכת המזון, שכן 
החומצה קוטלת חלק מהחיידקים שאמורים לייצר את ההחמצה 
הטבעית. )המשמר הטוב ביותר הוא כמובן פורמלין, אך ברור שאף 

שאחד לא מעלה על דעתו להכניס פורמלין לתחמיץ.( חומצה פרו
וכאשר היא מוכנסת לבליל שיש  ומסוכן,  פיונית היא קוטל חזק 
ועובשים,  חיידקים  פטריות,שמרים,  קוטלת  היא  חמצן  שפע  בו 
ומתנדפת מהר, כך שאינה גורמת נזק לאוכלוסיית הכרס למיניה, 
בתחמיצים  ואולם  אחד.  מיום  ליותר  בלילים  בהכנת  למשל  כמו 
על  לשמור  כדי  נדיפות  שומן  חומצות  ייצור  היא  המטרה  שבהם 
הערך התזונתי של המספוא, הוספה של חומצה פרופיונית אינה 
התשובה כנראה. לפני שנים רבות, לפני עידן המנות המעורבלות, 
היינו נוהגים לרסס בחומצה פרופיונית את חתך הכרייה של הבור, 
לא  גשומים, שבהם  בימים  רק  היינו משתמשים בתחמיץ  כאשר 
ניתן היה לקצור ירק טרי, וזאת כדי לנוע קלקולים ועובשים בחתך 

הכרייה.
אינן משקפות  בארץ  בדיקות התחמיץ השגרתיות שמבוצעות 

ואינן מאפשרות הערכה אנר שאת הערך האמיתי של התחמיץ, 
יבש,חלבון כללי,  נכונה של המספוא. מבדיקה של: חומר  גטית 
NDF ADF סידן וזרחן - לא ניתן להעריך את איכות התחש  אפר
ADL( יכולה להוסיף הרבה, שכן הליש  מיץ. בדיקת ליגנין כימית )

גנין אינו נעכל כלל, והוא משקף יותר מכל בדיקה כימית אחרת 
את נעכלות הצמח.הליגנין הוא חלק מה- ADF, וכל המעבדות 
רק  אם  הבדיקה  את  לבצע  מיוחד  מאמץ  ללא  מסוגלות  בארץ 
בנעכלות  הפרש  משקף  ליגנין  אחוז  כחצי  של  הפרש  יתבקשו. 
של יותר מ- 10%, ולכן פחות ליגנין = יותר אנרגיה נטו לחלב, 

לקיום גוף או לבשר.
 ,)  PH( החמיצות  את  גם  לאלו  בנוסף  לבדוק  בעולם  מקובל 
NDFD( פרוש )עמילן, סוכרים, נעכלות הסיבים בכרס מלאכותית 

פיל חומצות שומן נדיפות ) VFA ( אמוניה כחלק מהחלבון וכמו 
כן את שיעור השמרים והעובשים למיניהם. ללא בדיקות כאלו, 
ברור שלא ניתן למדוד ולהעריך את התרומה של תוספי התחמיץ 

לאיכות המספוא.
שבשנים האחרונות מצאו מספר חברות, כולל ש.ח. מהנדסים, דר

כים שונות לשלוח דוגמאות של תחמיץ לבדיקה במעבדות שונות 
בארה”ב, וזו מגמה ברוכה ומועילה.

לסיכום תוספי תחמיץ רבים הגיעו לארץ במשך השנים, ויש אחד 
שהיה כמעט הראשון ועד היום נמצא בשימוש במקומות רבים.

עמית הדברות
קיבוץ בית השיטה 10801

פקס: 04-6537428
עמית המאירי:  054-7070780

www. p200.co.il
amithdbarot@gmail.com
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אגריטך 2012 תארח את 
האגודה הבינלאומית 
לפלסטיקה בחקלאות

דני מאירי מניר דוד,  מנכ”ל אגריטך,  מספר על אגריטך 2012,  ועל כך שהאגודה הבינלאומית 
לפלסטיקה בחקלאות החליטה  לקיים את הכנס התלת-שנתי שלה במסגרת התערוכה. בין 

הנושאים שיידונו -  היכולת של הטכנולוגיה המתקדמת לצמצם את בעיית הרעב בעולם 

| כתב: : יעקב לזר | 

הירידים   במרכז  תיערך  במאי  ב-15-17 
אגריטך,   הבינלאומית  החקלאות  תערוכת 
18 במספר. השנה יתקיים במסגרת התש -ה
שערוכה הכנס הבינלאומי של האגודה הבינ

ויתארחו  בחקלאות,  לפלסטיקה  לאומית 
בה מאות משלחות, עשרות שרי חקלאות 
הסוכנות  נשיא   - הכבוד  אורחי  בין  ומים. 

הבינלאומית של האו”ם לפיתוח תעשייתי.

דני מאירי )ניר דוד( משמש מנכ”ל אגריטך 
ביוזמתו  וניהל את התערוכות האחרונות.  
ויחד עם חברת כנס תערוכות, המפיקה את 

תע הראשונה  בפעם  נערכו  שהתערוכה,  
ישראל  לגבולות  מחוץ  גם  אגריטך  רוכות 

בהודו ובפרו.

מה החידושים בתערוכה השנה?

הבינלאומית  שהאגודה  שמחים  “אנחנו 
להזמנתנו,   נענתה  בחקלאות  לפלסטיקה 
התלת-שנתי  הכנס  את  לקיים  והחליטה 
בישראל במסגרת התערוכה. לכנס צפויים 
חלקי  מכל  מדינות  מ-53   נציגים  להגיע 
חשיבות  בעלי  נושאים  בה  ויעלו  העולם, 

הפל ותעשיית  החקלאות  לפיתוח  שרבה 
סטיקה לחקלאות העולמית. 

דני מאירי.     צילום: עמי רוז'נסקי
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של  היכולת    - שיידונו  הנושאים  “בין 
בע את  לצמצם  המתקדמת  שהטכנולוגיה 

יית הרעב בעולם, באמצעות הגדלת יבולים 
נזקים  שגורמים  מזיקים,  עם  והתמודדות 

עצומים ומכלים כמויות אדירות של מזון”.

שכיצד התערוכה מסייעת לחוקרים, מפת
שחים וחברות סטרט-אפ להפוך את הרעיו

נות ליישומים מסחריים מצליחים?
ביתן  לראשונה  תכלול   2012 אגריטך   “
עם  ביחד  היצוא,  מכון  שמקים  חדשנות 
מינהל המחקר החקלאי מתימו”פ ותוכנית  
במסגרתו  התמ”ת.  במשרד    New tech
יציגו 30 חברות הזנק חידושים טכנולוגיים 
יוצאת  הזדמנות  זו  להשקעה.  שמתאימים 

עס ואנשי  חברות  השקעה,  לקרנות  שדופן 
הפי חזית  עם  אחד  במקום  להיפגש  שקים 
שתוח החקלאי. אני משוכנע שמקרב החב

רות המציגות יצמחו בעתיד חברות גדולות 
ומצליחות. 

“יום לפני פתיחת התערוכה, ב-14 במאי, 
יערך בחסות משרד התמ”ת כנס משקיעים, 
שיעסוק בכיווני ההתפתחות העתידיים של 
הוא  אף  יהיה  הכנס  העולמית.  החקלאות 

ומפ שנקודת מפגש חשובה של משקיעים 
תחים”. 

אלו אורחים צפויים להגיע לתערוכה?
למעלה  הגיעו   2009 אגריטך  “לתערוכת 

מצפים  ואנחנו  מחו”ל,  אורחים  מ-4,000 
האישים שא בין  השנה.  גם  דומה  שלמספר 

הסוכנות  מנכ”ל  יהיה   לארח  גאים  נחנו 
תעשייתי   לפיתוח  האו”ם  של  הבינלאומית 
תקציבי  על  שאחראי  גוף  זהו   .UNIDU  -
באמצעות  העוני  למיגור  שמוקדשים  עתק 
פיתוח חקלאי. הרעיון העומד בבסיס הארגון 
הוא להוציא אוכלוסיות במדינות מתפתחות 
ממעגל הנזקקות, על ידי עזרה והכשרה של 
בתערוכה  ביקורו  כחקלאים.  התפתחותם 
והשתתפותו בכנסים תחשוף אותו ליכולות 
להשתלב  ולאפשרות  להציע,  לישראל  שיש 
בפרויקטים שארגונו מוביל. כן התבשרנו כי 
 Ms. Denise E. בכירה בחברת קוקה קולה
Knight מנהלת תחום חקלאות בת קיימא 
בפאנל  חלק  ותיקח  בארץ  תבקר  בחברה, 

שיתקיים במסגרת הכינוס. 
החוץ,  משרד  של  משותף  “במאמץ 
ומכון  התמ”ת  של  המסחריות  הנספחויות 
חקלאות  שרי  עשרות  לארץ  יגיעו  היצוא, 
מאוד  שחשובות  ממדינות  לרבות  ומים, 
רוסיה,  כולל  הישראלי,  החקלאי  ליצוא 
מדינות  באירופה,  נוספות  ומדינות  ספרד 
הצעירה  והמדינה  אמריקה  ודרום  מרכז 
דרום סודן, שעימה רוקמת ישראל קשרים 
הדוקים. אנו גם שמחים לארח ביתנים של 
חברות ומדינות רבות, שראו באגריטך במה 

חשובה להצגת החידושים שלהן.
שכמו בתערוכות הקודמות, אנחנו לא מס

תפקים באירוח במסגרת התערוכה, ואנשי 
שמשרד החקלאות, מכון וולקני וחברות יער

כו סיורים מודרכים לאורחים על פי תחומי 
החידושים  כיצד  לראות  כדי  ההתעניינות 

מיושמים הלכה למעשה.”

שפורסם שבתערוכה יהיה גם חידוש טכנו
לוגי ארגוני מעניין.

בהליך  חשוב  טכנולוגי  חידוש  “הנהגנו   
אורח  כל  מחו”ל.  האורחים  של  הרישום 
שיכלול  אישי  קוד   ,  QR התג   על  יקבל 
את כל פרטיו האישיים ליצירת קשר. בעלי 

לס יוכלו  מתקדמים  סלולריים  שמכשירים 
רוק את התג של מי שהם פוגשים, וליצור 
לעצמם רשימה אלקטרונית מרוכזת של כל 
כך  פגשו.  אותם  החברות  ונציגי  האישים 
בכנסים  המשתתפים  המציגות,  החברות 
ואורחים אחרים,  יוכלו בקלות ליצור קשר 
הציגו  שהם  במוצרים  שהתעניינו  מי  עם 

בת השתתפותם  את  קלות  ביתר  שולתרגם 
ערוכה לעסקאות. 

“אני מציע לכל מי שיש לו נגיעה לתחום 
www.  החקלאי להיכנס לאתר  התערוכה

agritech.org.il  ולהרשם לקבלת עדכונים 
ניתן  ובעמוד הפייסבוק שלנו. באתר  באתר 
עם  המלאה  המציגים  רשימת  את  למצוא 
קישור נוח לאתרי החברות, וכך להכין כראוי 

שאת הביקור. כן ניתן לראות את תוכניות הכ
נסים והאישים שישאו בהם דברים”.
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ה”בית הישראלי” מתפורר 
- הטלטלה בתנובה

ההגבלים  ברשות  בכירים  של  חקירה  צרכנים,  חרם  תנובה  חוותה  משנה  פחות  בתוך   
העסקיים, עיצומים של עובדים ופרישה של שני יושבי ראש. הסיפור שמאחורי ההתפטרות 

הדרמטית של השנה 

| כתב: נורית קדוש ויובל גורן | 

עד לפני פחות משנה היתה תנובה אחד 
שהמותגים האהובים והמושרשים ביותר בה

יותר  הרבה  היתה  תנובה  הישראלית.  וויה 
שמחברה לשיווק מוצרי חלב. היא הדיפה ני

חוח קיבוצי-חלוצי, ואפילו כבשה לה מקום 
האוטו  עם  ההוא  מפורסם,  ילדים  בשיר 

שהגדול והירוק. כדי לסדוק מותג ותיק ובסי
במיוחד של  גדושה  דרושה מנה  סי שכזה, 
חוסר מזל ושל טעויות ניהוליות. זה בדיוק 

מה שקרה. 
להתמודד  יוכל  שלא  הבין  רודב  “שלמה   
כך  החברה,”  נקלעה  שאליו  המשבר  עם 
בהתייחסו  לחברה,  המקורב  בכיר  העריך 
יו”ר  מתפקיד  מיד  לפרוש  רודב  להחלטת 

שתנובה, כחצי שנה בלבד אחרי שנכנס לתפ
קיד. רודב עצמו נימק את החלטתו בחילוקי 

דעות עם בעלי השליטה בתנובה. 
במדרון  שנמצאת  למערכת  נכנס  “רודב   
תלול, והבין שלא יוכל להתמודד עם הבעיה 

ששל העובדים וליצור עימם אמון, ועם הבע
ייה של החברה עם הצרכנים,” אמר הבכיר. 
משבר  הראשון  בשלב  הבכיר,  לדברי   
דלף  ולא  ארגוני  פנים  היה  שנוצר  האמון 

החוצה, אך העלאת 
לצרכנים,  מחירים 
את  לנפח  שנועדה 

לטו החברה  ששווי 
בת מכירה עתידית, 
אמון  חוסר  הציפה 
הצרכנים  מצד  גם 

שכלפי החברה שנת
שפסה כמותג הישר

אלי ביותר. 
אותו  להערכת   
סביר  לא  בכיר, 
הדעות  שחילוקי 
רודב  בין  שהתגלעו 
נוגעים  לאייפקס 
שעשה  למהלכים 

האח שבחודשים 
ובראשם  רונים, 
הפעילות  סגירת 

ברומניה. מהלך זה היה כרוך במחיקת 210 
מיליון שקל, שתרמו לכך שהרווח הנקי של 
תנובה בשנה החולפת ירד ב-90% והסתכם 
ב-50 מיליון שקל בלבד, לעומת 428 מילש

יון שקל ב.2010. “אין ספק שההחלטה על 
שסגירת הפעילות ברומניה התקבלה בהסכ

לפני  שבוצע  מהלך  זה  אייפקס.  של  מתה 
שכחודשיים, ושהשלכותיו הכלכליות היו ידו

עות בלונדון מראש. לכן לא סביר שעל רקע 
זה התגלעו חילוקי דעות בין הצדדים.” 

בעובדים,  רודב  של  מאבקו  זאת,  עם   
ששגרר הפסד מכירות בגובה עשרות מיליו

ני שקלים והמשך פגיעה בתדמית החברה, 
לא התקבל בהבנה באייפקס. ועד העובדים 
זכה לגיבוי ציבורי, ותנובה נתפסה במהלך 
זה כארגון כוחני המתעמר לא רק בצרכנים, 

אלא גם בעובדיו. 
שווי  לפי  תנובה  את  העריכה  אייפקס   
7.9 מיליארד שקל, אך הערכת השש -של כ
ווי ששותפתה בחברה מבטח שמיר צירפה 
מיליארד  ב-5  הסתכמה  הכספיים  לדוחות 
פוגעת  שמיר  מבטח  הערכת  בלבד.  שקל 
בסיכויי אייפקס למקסם רווחים מכניסתה 

מחיקת  לתנובה. 
ברומניה  הפעילות 
כחודשיים  לפני 

המתמ שוהמאבק 
שך בעובדים שחקו 
עוד יותר את ערכה 
זאת  תנובה,  של 
בעוד מועד מכירת 
מתקרב  החברה 
תק על-פי  שוהולך, 

נות אייפקס עצמה. 
פשרה והבנות עם העובדים 

המרכזי  הקושי  כי  מעריכים  בענף 
ששאייפקס תיאלץ להתמודד עימו עם פרי

לגייס  יכולתה  בחוסר  נעוץ  רודב  של  שתו 
תפקיד  את  עצמו  על  שיקבל  בכיר,  מנהל 

מו מנהל  “אין  החברה.  את  וישקם  שהיו”ר 
בידיעה  לתנובה,  עצמו  את  שיכניס  ערך 
לכל  שנתיים  בתוך  להימכר  צפוייה  שהיא 

סכ עם  במקביל  מתמודד  הארגון  שהיותר. 
עם  צרכנים,  אמון  חוסר  עם  עובדים,  סוך 
עלייה בתחרות בענף החלב בעקבות הקמת 
המחלבה של טרה בנתיבות, עם חקירה של 
ועם  רשות ההגבלים העסקיים 
שלשם  בעיות  מעט  לא  עוד 
עם  מנהל  דרוש  בהן  טיפול 
קבלות. אם עד עכשיו אייפקס 
היו צריכים למכור את תנובה, 
כעת הם ממש לחוצים למכור 
יהיה  כזה  במצב  החברה.  את 
ניהולי בעל  גורם  קשה למצוא 

שיעור קומה.” 
הנחייתה  כי  הן  ההערכות   
ליו”ר  אייפקס  של  הראשונה 
להבנות  להגיע  היא  הנכנס 
במחיר  גם  העובדים,  ועד  עם 
שרודב  העקרונות  על  פשרה 

שעמד עליהם בחודשים האחרו
נים. יו”ר ועד העובדים אחיאב 
בשיחה  אתמול  העריך  שמחי 
כי פרישתו של  “עסקים”,  עם 

שרודב תביא לפריצת דרך בסכ

שלמה רודב,
 מנכ"ל תנובה
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סוך המתמשך בין תנובה לעובדיה. “לעניות דעתי, מה שקרה עם 
עזיבתו של רודב יוכל לסלול את הדרך לסיום הסכסוך ולחתימה 

מהירה על הסכם עם העובדים.” 
 שמחי הביע מורת רוח מכך שהנהלת תנובה ניכתה משכרם של 
50 מהעובדים שהשתתפו בעיצומים בשבועות האחרונים. “באתי 
במחווה של רצון טוב לתנובה עם החלטה להקפיא העיצומים עד 
אחרי חג הפסח, וציפיתי שיגיבו בצורה דומה ושלא יפגעו בשכר 
העובדים ערב החג. הם בחרו להתעלם מהמחווה, ושילמו לאותם 
עובדים שכר חלקי. כרגע לא מתנהל כל משא ומתן עם הנהלת 
תנובה וכלום לא קורה. עובדי תנובה נרתמו לסייע לאחיהם שקיבלו 

ששכר מופחת, וכבר במהלך היום יועבר לעובדים אלה הכסף שאס
פו חברי הוועד, על מנת שיוכלו לקיים את ליל הסדר כהלכתו.” 

 לדברי עו”ד בני כהן, פרקליטם של עובדי תנובה, “הנהלת תנובה 
לא מבינה כנראה שהפסקת פעילות המחאה בשבוע האחרון היא 

שמחווה כלפי הציבור לקראת החג, ולא סיום הסכסוך. כדאי להנ
הלה המנכה משכרם של עובדים, במיוחד ערב חג הפסח, לשנן 
ולהבין במהלך ליל הסדר את משמעות הפסוק בהגדה ‘ביד חזקה 

שובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים’ - כי זה מה שמצ
פה לאחר החג למי שנוהג כך ערב החג.” 

“מיד  כי  לעסקים  אתמול  אמרו  העובדים  בוועד  גורמים  ואכן,   
שאחרי החג אנחנו מתכוונים לחזור לפעולות המחאה, והפעם אפי

לו ביתר חריפות. אם זו התשובה שלהם למחווה שעשינו לקראת 
פסח, כדאי שיחשבו מה יקרה כשנחליט לעצור את שיווק הבשר 
ליום העצמאות ואת החלב לחג השבועות. לכל חג יש מוצאי חג.” 

רודב רצה להבהיר לעובדים מי הבוס 
 מאז יוני 2011 תנובה מתמודדת בכמה חזיתות במקביל, והטיפול 
במרביתן לא הסתיים. חזית ראשונה: שיקום המותג תנובה, שאיבד 
מערכו בעקבות חרם הקוטג, שנבע מזעם הצרכנים על העלאת 
3 שנים ב-.40%. הנהלת תנובה, שסירבה בשלב הראש  מחירו בתוך

שלה,  החלב  ממוצרי  כמה  להוזיל  החליטה  מחירים,  להוריד  שון 
ובהם את גביע הקוטג’ מ- 8 שקלים ל-6 שקלים, בתום שבועיים 
של חרם. הזעם הצרכני, שחשף את שיעורי ההתייקרויות שתנובה 
ביצעה מיום שקרן אייפקס הבריטית רכשה אותה, עורר התעניינות 

שגם אצל הממונה על ההגבלים העסקים דיוויד גילה. בסוף ספטמ
בר פשטו חוקרי רשות ההגבלים על משרדי תנובה, תפסו מסמכים 
מהותיים וחקרו את יו”ר תנובה דאז זהבית כהן ואת מנכ”ל החברה 
אריק שור, בחשד להסדר כובל וניצול לרעה של כוח מונופוליסטי. 
כהן התפטרה מתפקידה כיו”ר תנובה ימים ספורים לאחר החקירה 

ברשות ההגבלים. 
של  הראשונים  הכספיים  הדוחות  פרסום  עם  פברואר,  בחודש   
תנובה מאז היווסדה, נחשף כי הרווח הנקי של החברה בשנת 2010 
על  החברה  הודיעה  האחרון  בינואר  שקל.  מיליון  ב-428  הסתכם 
חלוקת דיווידנד בגובה 280 מיליון שקל לבעלי המניות. המספרים 
עוררו את זעמם של העובדים, ששמרו על סולידריות עם הארגון 

בתקופת המחאה הצרכנית וחשו ראויים לתגמול. 
ש המשא ומתן עם העובדים עלה על שרטון, והם הכריזו על סכ

סוך עבודה כבר בחודש פברואר, אך העריכו כי יגיעו להבנות עם 
שהנהלת הארגון. משראו בחודש מרס כי אין בכוונת תנובה להיע

תר לדרישותיהם, החלו העובדים בעיצומים ובהשבתות. על חוסר 
העובדים, שהציף  ועד  ללמוד מהצהרות  ניתן  הצדדים  בין  האמון 
מחדש את משבר הסיליקון בחלב שפגע בתנובה בעבר והדגיש את 

היותה של החברה בבעלות לא ישראלית. 
 ניתן להעריך כי רודב רצה להבהיר לעובדים, כי לא הם מנהלים 
החברה,  מכירת  את  הקרוב  בעתיד  להקל  כדי  זאת  הארגון.  את 
ולהבטיח לקונה שקט מצד העובדים. במסגרת זו דרשה הנהלת 
זכות  ובהם  כוח,  מנגנוני  כמה  שכר  להעלאת  בתמורה  החברה 

שפיטורים של עובד שסרח, התקנת בקרת שליטה במערכות הקי
רור במשאיות ועוד. היו”ר הנכנס יצטרך למצוא דרך להגיע עם 
העובדים להבנות, בניסיון לשקם את אמונם בארגון. זאת מבלי 

להותיר בידיהם כוח שעלול לסכל את מכירת החברה. 
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מכירת תנובה ולקחה
היו בינינו אחדים שראו, צפו והזהירו, אך היום זה כבר בבחינת “חלב שנשפך”, תרתי משמע. 

מכירת תנובה הייתה טעות קשה

| כתב: אלישע שפירא | 

תשואה יפה לטווח קצר
היום כבר לא נדרשת יכולת מיוחדת של 
היה  כמה  עד  להבין  כדי  למרחוק,  ראייה 
לקרן  תנובה  מכירת  של  המהלך  שגוי 
את  וחשים  רואים  כולנו  היום  אייפקס. 
השגיאה שבמכירת המפעל היצרני, שהוא 
גם צינור השיווק הגדול והחשוב של המשק 

שהחקלאי בישראל, לקרן שכל מטרתה לה
למשקיעיה.  ומהירה  גבוהה  תשואה  שיא 
היו בינינו אחדים שראו, צפו והזהירו, אך 
היום זה כבר בבחינת “חלב שנשפך”, תרתי 
משמע. קיבוצי )עין השופט( היה בין אלה 
ואפילו  בתנובה,  אחזקותיהם  על  ששמרו 
נהנינו מעליית הערך המהירה והמרשימה 

של המניות ומדיבידנדים יפים. בטווח 
המשקי כל  עם  יחד  נהנינו  שהקצר 
מהתשו והחדשים,  הוותיקים  שעים, 

התערפל  ולרגע  נהנינו  היפה.  אה 
גם מאיתנו  נשכח  לרגע  גם מבטנו. 
מסוגו  גוף  כל  של  האמיתי  המבחן 
של תנובה, מבחן השרידות והשירות 

לחקלאים וללקוחות לטווח הארוך.

החמור בערוגת הירק
ש משל יפה של קרילוב, גדול הממ

חמור  על  מספר  המודרנים,  שילים 
מערוגת  הציפורים  את  לגרש  שרצה 
הירק, ודהר הלוך וחזור לאורך ולרוחב 
הערוגה עד שלא נשאר אפילו שתיל 
למשל  נזקקתי  בערוגה.  שלם  אחד 
היפה כדי שלא להזדקק שוב לאמירה 
חרסינה”,  של  בחנות  “פיל  השגורה 
המשקפת נאמנה את התנהלותה של 
קרן אייפקס בתנובה. תנובה הוקמה 
החקלאים  של  קואופרטיב  והייתה 

תנו שנמכרה.  עד  החקלאים  שלמען 
והדומיננטי  בה היא התאגיד המוביל 
בשיווק ובייצור של מוצרי החלב. היא 
ענף  של  העיקרית  השיווקית  הזרוע 
היותר חשובים  הענפים  אחד  החלב, 
הענף  הישראלי,  החקלאי  במשק 
במשק.  כמעט  האחרון  המתוכנן 
התחזיות  לכל  בניגוד  פלא,  זה  וראו 
ובניגוד למוסכמות המהוות את “רוח 
הרוויחו. החקלאים,  כולם  התקופה”, 

שהקואופרטיב והלקוחות. כולם הרווי
חו מהתכנון ומההתנהלות האחראית 

ברוב השנים. לא שלא היו גם בעיות שצריך 
היה לטפל בהן, ולא שלא היו כמה עיוותים 
שנכון היה לתקנם, אך גם כך כולם נהנו עד 

שהחמור שלנו החל לדהור בערוגת הירק.
שאחת הפעולות הראשונות של הגברת זה
שבית כהן הייתה העלאה מוגזמת של מחי

מונופול  היא  תנובה  שבהם  המוצרים,  רי 
או כמעט מונופול. “הם ישלמו כל מחיר”, 
אמרו לה )כנראה( יועציה, או שהיא הגתה 
בעצמה את הרעיון המבריק. “כי העיקר הרי 

שהתשואה המהירה”. יותר מכך, היות שהע
לאת המחירים בלבד לא הבטיחה עדיין את 
היה  צריך  למשקיעים,  המצופה  התשואה 

שגם לצמצם את ההשקעות בתחזוקה ובפי
וצריך היה לקחת  זה לא הספיק  וגם  תוח. 

שהלוואות )!( כדי לשלם דיווידנד שמן לבע
 - המתנוונת  הרומית  באימפריה  כמו  לים. 

“אכול ושתה כי אין מחר”.

מחאת הקוטג’ וממשלת 
ישראל

שבניגוד לתחזיות של היועצים, אזרחי ישר
אל אינם מוכנים יותר לשלם כל מחיר וכך 
התברר  עכשיו  הקוטג’”.  “מחאת  לה  קמה 
שלא חסרים חמורים מהסוג שעליו מדבר 
שרון  על  הטילה  ישראל  ממשלת  קרילוב. 
דוח  להכין  התמ”ת,  משרד  מנכ”ל  קדמי, 
מציע  ומה  שנוצר.  למצב  פתרונות  שיציע 
הוא  ההפרטה”?  “ממשלת  של  פקיד  לנו 
מציע להוריד את מחיר המטרה לחקלאים, 
ולפתוח  התכנון  כלי  את  להחליש 
הכול  מתחרה.  לייבוא  השוק  את 

שובלבד שלא להתערב ב”שוק החופ
שי”, שלא לרסן את רשתות השיווק 
ולהקטין את פערי התיווך. כדי שלא 

שלסבסד פה ושם את החקלאות שרו
בה בפריפריה, כך שלא כל העלויות 
של החקלאות ושל משק המים יוטלו 

במדי זה  את  עושים  הלקוחות.  שעל 
שנות מפותחות באירופה למען שמי

רת הקרקעות והסביבה ולמען איכות 
החיים. עושים את זה בשוק האירופי, 
בדרך של סובסידיה ישירה או בדרך 
של הגנות על השוק המקומי. מותר 

שלעשות זאת גם אצלנו. אך כפי שנא
בטוח  פטיש,  כמו  שחושב  “מי  מר: 
חברים,  הם מסמרים”.  העולם  שכל 

זו אידיאולוגיה. אידי שזו לא כלכלה, 
ציבוריים  נכסים  המעבירה  אולוגיה 

ולטיי הון  לקרנות  שוקואופרטיביים 
קונים. אידיאולוגיה הרואה בהפרטה, 
“השוק  ובהשתלטות  התכנון  בהרס 
מאכזבת  הכול.  חזות  את  החופשי” 

שוכואבת במיוחד הידיעה שרבים מאי
תנו מאמצים את האידיאולוגיה הזו. 
האידיאולוגיה  זו  במדינה,  קורה  זה 
המנחה את מובילי המשק הישראלי, 

להתייש שחדרה  האידיאולוגיה  שוזו 
בות וגם לרבים בקיבוצים.

הכותב הוא חבר קיבוץ 
עין השופט, מזכיר הקיבוץ 
הארצי לשעבר

זהבית כהן.      צילום: ראובן קסטרו
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פרוייקט “תאומות” משותף 
לאיחוד האירופי ולישראל 
שתכליתו להביא לאחידות 

הבדיקות הווטרינריות בישראל 
ובאיחוד האירופי 

במסגרת הפרוייקט האמור, צפויים שיתוף פעולה והעברת ידע בין מומחים מאיטליה לבין 
עמיתיהם מישראל

| כתב: דפנה יוריסטה, דוברת המשרד לחקלאות ופיתוח הכפר | 

“מדיניות  של  העיקריות  המטרות  רקע: 
תהליכי  טיפוח  הן  האירופית”  השכנות 
רפורמה פוליטיים וכלכליים, קידום ושיפור 

ששל שילוב כלכלי, התאמה בחקיקה ובתק
שנות טכניות ופיתוח בר-קיימא בקרב השכ

נות הקרובות של האיחוד האירופי, לרבות 
לאיחוד  משותפת  פעולה  תוכנית  ישראל. 

ולישראל במסגרת מדיניות השכ שהאירופי 
נות האירופית אושרה ב-2005.

פרוש רשמית  הושק   2012 בפברואר   6 -ב
ייקט “תאומות” המשותף לישראל ולאיחוד 
של  לאחידות  להביא  שתכליתו  האירופי, 

בישר הווטרינרית  האיכות  בקרת  שנוהלי 
לבעלי  למזון  ביחס  האירופי  ובאיחוד  אל 
חיים, רווחת בעלי החיים ומזונות מן החי. 
במסגרת הפרוייקט האמור, צפויים שיתוף 
פעולה והעברת ידע בין מומחים מאיטליה 

בשירו הפועלים  מישראל,  עמיתיהם  שלבין 
ובריאות המקנה במשרד  הווטרינריים  תים 

החקלאות ופיתוח הכפר. 
הוא   ,SIVIA בכינוי  הידוע  הפרוייקט, 

עבוד את  לכלול  עתיד  שהוא  בכך  שייחודי 
פדריגו  ד”ר  אורח,  “תאומות”  יועץ  של  תו 
עם  חודשים   18 במשך  שיפעל  סנטיני,  ג. 
החקלאות  במשרד  הווטרינריים  השירותים 
האגף  מנכ”ל  לצד  בישראל.  הכפר  ופיתוח 
פרי,  גאיטנה  באיטליה,  המקנה  לבריאות 

ד”ר סנ ינהל  שממשרד הבריאות האיטלקי, 
טיני את הפרוייקט בשיתוף עם ד”ר בוריס 
וד”ר  הווטרינרי  המכון  מנהל  יעקובסון, 
מישל בלאיש, ראש היחידה לאפידמיולוגיה 
בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. 

שמלבד עבודתו של ד”ר סנטיני, צפויים לה
מומחים  בו  ולתמוך  הפרוייקט  את  נחות 
לניהול  במכרז  שזכו  מאיטליה,  נוספים 
הפרוייקט מטעם האיחוד האירופי. האיחוד 

של  בסכום  הפרוייקט  את  מממן  האירופי 
פרוייקטים  זהו אחד ממספר  יורו.  כמיליון 
בישראל  כרגע  המתקיימים  ל”תאומות” 

במסגרת “מדיניות השכנות האירופית”. 
בשלושה  המתמקד   ,SIVIA פרוייקט 

שתחומים עיקריים – מזון לבעלי חיים, ברי
 – החיים  בעלי  ורווחת  החיים  בעלי  אות 
שואף להתאים את תקני האיכות בישראל 
בתחום  האירופי  באיחוד  הנהוגים  לאלה 
הקרוי  )מהלך  המוסדי  הווטרינרי  הפיקוח 
באמצעות  וזאת  לצלחת”(,  ועד  “מהחווה 
הווטרינרית.  הביקורת  בנוהלי  הרמוניזציה 

שתוכנית העבודה בפרוייקט כוללת גם הכש
רה וסדנאות שיתקיימו בישראל ובאיטליה, 
ואת  החקיקה  מצב  את  להתאים  במטרה 

הת באירופה.  למקובל  בישראל  שהתקנות 
לאלה  בישראל  האיכות  בקרת  נוהלי  אמת 
הנהוגים באיחוד האירופי צפויה, בין השאר, 
בשר,  מוצרי  יצוא  של  הרחבה  לאפשר  גם 
בינלאומיים  לשווקים  מישראל  וחלב  עוף 
ולאיחוד האירופי. יעד נוסף של הפרוייקט 

שהוא להביא לייצוב והאחדה במערכות המי

דע הווטרינרי, כדי לשפר את יכולת המעקב 
לבע ומזון  חיים  בעלי  של  המקורות  שאחר 

ושיפור  מחלות  על  בקרה  לצורך  חיים,  לי 
מהירות התגובה במצבי משבר. פעילות זו 
היא כלי חיוני לפיקוח ובקרה במקרים של 
מחלות בעלי חיים המועברות במזון, ואשר 

עלולות להדביק גם בני אדם. 
פרוייקט  פתיחת  בטקס  הדוברים  בין 
SIVIA, שנוהל על ידי ד”ר נדב גלאון, מנהל 
גם  היו  בישראל,  הווטרינריים  השירותים 
שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד; 
לישראל,  האירופי  האיחוד  משלחת  ראש 
איטליה,  שגריר  סטנדלי;  אנדרו  השגריר 

שלואיג’י מטיולו וראש האגף לבריאות וטרי
שנרית ובטיחות מזון במשרד הבריאות האי

טלקי, פרופ’ רומנו מרבלי. 
6 בפברוש  טקס הפתיחה התקיים ביום ב’,
אר 2012,  בשירותים הווטרינריים במשרד 

החקלאות.

לפרטים נוספים, עיינו בדף:
http://ec.europa.eu/world/enp/

 index_en.htm

טקס פרויקט טוויניג בשירותים הוטרינריים.     צילום: גדעון מרקוביץ
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כיסופים של רפת
בחודש מרץ “ביקר” טיל פצמ”ר בקוטר 120 מילימטר ברפת של קיבוץ כיסופים. חשבנו 
שזו סיבה מספיק טובה להגיע לנגב המערבי בעוטף עזה כדי לכתוב על רפת בטווח האש

| כתב: הדר מוריץ | 
צילום: הדר מוריץ

חודש מרץ, ושוב הסלמה בדרום ובעוטף 
בלילה: אזעקת  כיסופים עשר  קיבוץ  עזה. 
צבע אדום. אחרי כמה דקות, רבש”צ היישוב 
2 ברפת כיש  מתקשר לניר אנקשטיין, מספר

סופים, ושואל אותו: “תגיד, השופל שלכם 
עבר תאונה?”. מתוך השאלה ניר הבין שגוף 
וביקר  רפיח  של  השמים  את  חצה  שמימי 

ברפת כיסופים. 
בחיוך שמשדר  ניר  לנו מזל”, אומר  “היה 

אופטימיות.
“מדוע”?

לפני  שעה  נגמרה  שהחליבה  “כיוון 
להיות  יכול  היה  אחרת  נפל,  שהפצמ”ר 

אסון”.
הפצמ”ר,  נפל  בו  למקום  צועדים  אנחנו 
ניר מצביע על קיר מכון החליבה, המחורר 
בנזקים.  חורים, שלא מטילים ספק  בכמה 

שהת השופל  של  החלונות  נמצאים  שבצד 
נפצו לרסיסים, והצמיגים שנקרעו, ואפילו 
נשארה גומחה, כסימן למקום נחיתתו של 

הפצמ”ר.
למען  אבל  טיל  כאן  נופל  בשבוע  “פעם 
האמת בדרך כלל אין אזעקת ‘צבע אדום’”, 

אומר ניר אנקשטיין.

צוות כיסופים - אין שחקני 
ספסל

שראובן הייניק, מרכז הרפת, לא הגיע לר
איון. ברגע האחרון הוא התקשר ואמר, “יש 
2 שלי, הוא יספר לך מה שצש  את המספר

ריך. קצת פרסומת, לא תזיק לו.”
מאשק שכיר  רפת  מרכז  הוא  שראובן 

מכפר  לכיסופים  שהגיע  לון, 
את  שם  שניהל  לאחר  סילבר, 
הרפת מספר שנים. הוא נשוי 

ואב לשלוש בנות. 
גר   ,27 בן  אנקשטיין,  ניר 
בקיבוץ כיסופים, עוד מעט 6 

ששנים ברפת, סטודנט להנדס
ספיר.  במכללת  מים  אות 

ברי על  אחראי  הוא  שבהגדרה 
אות ופוריות אבל למעשה הוא 
עושה “הכל”, חליבות, יונקיה, 

האבסה. 
חבר הצוות השלישי הוא גיל 

שבראונר, חבר קיבוץ, איש ההז
נה ואחזקה של הרפת, שנמצא 

1996. בגש  בה מיום הקמתה מחדש בשנת
שלגול הראשון הרפת בקיבוץ כיסופים הוק

מה בשנת 1973, אך היא התפרקה. בשנות 
וחברתי,  כלכלי  משבר  עבר  הקיבוץ  ה-90 
את  להקים  הוחלט  ולחזקו  לאוששו  וכדי 

ובטרמינו השנייה,  בפעם  כיסופים  שרפת 
לוגיה של מצדה קיוו החברים, ‘ששנית לא 

תיפול’. 
אייוואן הוא חבר נוסף וחדש בצוות, והוא 
עונה  הוא  מספרד”,  “ולא  הבסקי,  מהחבל 

למי שבטעות משייכו לארץ הלא נכונה. 
שתחזוק נוסף ומשמעותי הוא של שני פו

עלים תאילנדים.

סך הכול אתם צוות מצומצם מאוד. רק 
חמישה אנשים?

לצמצם  הוא  הרעיון  ניר,  אומר  “נכון”, 
על  לא הראשון שמתפלא  בהוצאות. אתה 
אנשי  של  יחסי  באופן  המצומצם  המספר 
הצוות. אבל זה חלק מהתפיסה שכל אחד 
נותן כאן כתף. אני חולב כל יום, וגם ראובן, 

שהמרכז חולב פעם בשבוע ואף יותר. כשרו
צים להרוויח - מתאמצים”.

להת אפשר  אי  כיסופים  לרפת  שבכניסה 
מיגונית  למעשה  שהוא  מה”פעמון”,  עלם 
בטון  של  טובות  שכבות  מכמה  העשויה 
כנגד פצמ”רים ושאר מיני טילים, המגיעים 

כיסו לקיבוץ  שמהשכנים בעזה. מי שמגיע 
פים יכול לראות את הים ואת הבתים מהצד 

השני של הגבול בעזה. 
הרפת מחזיקה כ-320 חולבות, עם מכסה 
מעל 3 מיליון ליטר חלב. כמו כן יש להם 

מכסת אומנה, שמיועדת בעתיד לקיבוצים 
ניר עם וניר עוז, מה שמגדיל את הרווחים 

באופן נאה ביותר.
ממרכז  מגיע  אוכל  לפרות  המזון  רכיבי 
וכאן בכיסופים  יצחק”,  מזון של “משואות 
של  מזון’  מרכז  ב’מיני  המנה  את  מכינים 

הרפת ומחלקים את האוכל עם הסלף.
ניר  עונה  הזו?  בדרך  בחרו  הם  ומדוע 
אנקשטיין: “כדי שתהיה לנו בקרה על מה 
שאנו מקבלים, ואיזה אוכל נכנס לפרות. זה 

גורם לך להיות ערני יותר וביקורתי יותר.
בכיסופים יש להם שני מיכלי חלב, אחד 

ששל עשרים אלף ליטר ועוד אחד חדש יח
ליטר  אלף  עשר  שישה  להכיל  שיכול  סית 
חלב, כדי שמשאית החלב תוכל להגיע גם 
צורך שעלה אחרי שהגדילו  ביומיים,  פעם 

את המכסה.
שלוש  בשעה  מתחילה  הבוקר  חליבת 
בבוקר, צהריים באחת עשרה וערב בשעה 

שבע.

מה היתרון היחסי שלכם? 
ניר מחייך וחושב. אחרי כמה רגעים הוא 
מניף את האצבע באוויר ואומר: “החליבות 
שעתיים  הכל  סך  מאוד.  קצרות  הן  שלנו 

חליבה”. 

320- פרות בשעתיים? זה נראה לי מהר 
מאוד.

 30 בה  שנכנסים  קרוסלה  לנו  יש  “נכון. 
חולבים  ממוצעת  ברפת  אם  בסבב.  פרות 
ב’מכה’ 40 פרות, אצלנו חולבים 60 פרות. 

הגיוני- לא?”

כוח  מבחינת  עוזר  באמת  זה 
אדם.

יש  אבל  היחסי  היתרון  זה  “כן. 
לזה גם חסרון קטן”.

ומהו?
“כאשר אתה חולב בקרוסלה כל 
בצד  נמצא  הצוות  מחברי  אחד 

שאחר. כך שאי אפשר לדבר, להח
ברפתות  שקורה  כפי  חוויות  ליף 

הר עם  מסתדרים  אבל  שאחרות, 
דיו”.

ניר אנקשטיין ואיוואן הבסקי - מורידים קרניים
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איזה ענפים עוד יש בקיבוץ כיסופים?
חקלאים.  ענפים  טהרת  על  ורק  אך  מתבסס  כיסופים  “קיבוץ 
יש לנו רפת, חוות לולים, גד”ש המשותף עם קיבוץ אורים ומטע 

אבוקדו”.

ומי מוביל מבחינת רווחים?
ש“ענף האבוקדו מאוד מצליח, ובהחלט עומד בראש מבחינת רוו

חים”.

ואם נחזור לרפת. כיצד אתם מצליחים להיות רווחיים?
כדי  וחלבון,  שומן  הדופק מבחינת  על  אנו תמיד עם האצבע   “
להעלות את מחיר החלב לליטר. כמו כן יש לנו תנאים סביבתיים 
לא רעים, אנחנו נמצאים מבחינה טופוגרפית במקום טוב ויש לנו 

רוח מהים. כמו שאתה יודע, הוא קרוב לכאן”. 

רפת – קיבוץ - נח”ל
כיסופים  לקיבוץ  ולגלוש  הרפת  מענייני  קצת  לסטות  החלטנו 

שעצמו. נכון, הוא נמצא בעוטף עזה, אך משהו נפלא מתרחש בקי
בוץ: משפחות צעירות מגיעות. 

פגשנו את בני חסון, שמנהל את ענף הלול בקיבוץ, אחראי על 
שמשאבי אנוש וגרעיני נח”ל שמהווים חוליה מאוד משמעותית בקי

בוץ, בעיקר בענפים החקלאים.
שאני  אחרי  חסון,  בני  אומר  שנה”,   60 חוגג  כיסופים  “קיבוץ 
“קלטנו תשע  פניו של הקיבוץ.  לאן מועדות  להבין  מבקש ממנו 
משפחות” הוא אומר, “ואנו עומדים לפני קבלה וקליטה של עוד 

עשר משפחות שעומדות להגיע לקיבוץ כיסופים”.

 מה הוביל את השינוי בקיבוץ כיסופים?
ש“בכיסופים החליטו על קליטה של חברים חדשים בעצמאות כל

כלית. כלומר, כשבא בן משק או משפחה צעירה, מכל מקום בארץ 
– הוא מקבל את חלקת האלוהים הקטנה שלו בקיבוץ, וכל נושא 

שהפרנסה האישית היא באחריותו. כמובן שיש ערבות הדדית. המה
לך הזה נעשה כדי להצעיר את הקיבוץ, על כל המשתמע מכך.

־מה קורה אם בא חבר חדש לקיבוץ ומתקשה למצוא עבודה בא
זור?

“אנו משתדלים לשלבם במידת האפשר, גם אם זה בא על חשבון 
מאוד  חשובה  כקיבוץ  לנו  יותר.  זולים  הם  שכידוע  זרים,  עובדים 

האיכות”.

־כיצד הצלחתם להביא משפחות לכאן, מה גרם להם לבוא לקי
בוץ כיסופים?

ש“אני חושב שהנוסחה היא פשוטה. בית צמוד קרקע, אווירה קי
בוצית, חינוך טוב וקהילה תומכת. למשפחה צעירה - זה המון.”

כפי שנכתב למעלה, קיבוץ כיסופים עבר משבר גדול מאוד. למי 
שזוכר, היה להם מפעל למסגרות משקפים שהצליח עד המשבר 
- ונסגר. בני חסון ועוד חבורה של אנשים החליטו לשנס מותנים, 

שלקחת אחריות על המצב, ולחולל שינוים. לאט לאט החלו להת
והוכיחו  מאוד,  מהותיים  להיות  הפכו  החקלאים  הענפים  אושש. 

שאפשר לקיים קיבוץ על טהרת החקלאות בשנת 2012. 

קיר המכון בכיסופים, 
מחורר מרסיסי קאסמים



הרפת והחלב מאי 2012 44

הזוכים ב”אות קנט” 
לחקלאות פורצת דרך

לשנת 2012
הזוכים ב”אות קנט” לחקלאות פורצת דרך לשנת 2012 הם: צוות רפת וחקלאות הרדוף, 
פרופ’ רות בן אריה ופרופ’ דני שטיינברג. בציון לשבח על תרומתה לפיתוח אזורי הפריפריה 

בארץ זכתה קרן יק”א 

| כתב: יחיעם אמי”ר | 

תרומה  שתרמו  למי  מוענק  קנט”  “אות 
משמעותית לקידום החקלאות הישראלית, 
ואשר הובילו פיתוחים פורצי דרך, שסייעו 

לחד הישראלית  החקלאות  של  שלהפיכתה 
שנית ולמובילה בעולם.

 האות חולק בחודש מרץ האחרון במעמד 
שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד, 

ובהשתתפות מאות חקלאים.
רות  פרופ’  הרדוף,  וחקלאות  רפת  צוות 
הזוכים  הם  שטיינברג  דני  ופרופ’  אריה  בן 
לשנת  דרך  פורצת  לחקלאות  קנט”  ב”אות 
לפיתוח  תרומתה  על  לשבח  בציון   .2012

אזורי הפריפריה בארץ זכתה קרן יק”א. 
ואמ הזוכים  בירכה את  ששרת החקלאות 
שרה, כי היא נפעמת נוכח הישגיהם המרשי
שמים. “כל הזוכים מהווים סיפורי גבורה חק

מה  המוכחים,  להישגים  מעבר  אך  לאיים, 
שמדהים באמת היא המחוייבות החברתית 

התיי דבריה  בהמשך  מהם”.  אחד  כל  ששל 
באומרה:  קנט  של  לפעולה  השרה  חסה 
שמסביבנו  העולמיים  בשווקים  “התנודות 
וקנט  החקלאות,  תחום  על  פוסחות  אינן 
הביטחון  כרשת  כתמיד  לשמש  ממשיכה 

של החקלאים הישראלים”. 
יוסי ישי, מנכ”ל משרד החקלאות, אמר כי 
קנט היא כלי משמעותי מאוד בכל הקשור 
ממגמה  כחלק  בחקלאות,  סיכונים  לניהול 
החקלאות.  בביטוח  מעורבות  של  גלובלית 

ש“בשנה האחרונה הגדלנו את מוטת השלי
טה של קנט בביטוח רב סיכונים, ובהמשך 

שאנו מתכננים כי קנט תשמש גם ככלי מי
מוני. כמו כן, “ אמר ישי, “ פעולותיה של 
על  טובה  הגנה  לחקלאים  קנט מאפשרות 

הכנסותיהם שחשופות לנזקי טבע.”
את הזוכים ב”אות קנט” בחרו חברי ועדת 
 - פרידמן  רוני  פרופ’  את  שכללה  שיפוט 
באוניברסיטה  לחקלאות  הפקולטה  דיקן 

החקל משרד  מנכ”ל   - ישי  יוסי  שהעברית, 
אות, שמעון וילנאי - עיתונאי קול ישראל, 
גינזבורג- ודוד  יו”ר קנט,   - שלמה שיטרית 

מנכ”ל קנט.

גם אורגנית וגם ירוקה
צוות רפת וחקלאות הרדוף, שהיא הרפת 

תוצ שכל  ומכאן  בארץ,  יחידה  שהאורגנית 
ריה, החל מחלב ניגר ועד למוצרי החלב, הם 
אורגניים על פי תקן. ברפת כ- 200 חולבות, 
ליטר   2,516,000 של  שנתית  מכסה  עם 
חלב. כמו כן, הרפת דוגלת בחדשנות. לפני 
לשלב  הרדוף  רפתני  החליטו  שנים  מספר 
מרחבית  תפיסה  גם  האורגנית  בתפיסתם 

ששל טיפול בבעיות איכות סביבה )“רפת ירו
קה”(. בהתאם לכך הם פיתחו שיטה חדשה 
במרבץ  ס”מ(   50 )עד  עמוק  קילטור  של 

הפרות.
כיום  מיושמת  בהרדוף  השיטה שפותחה 

שבכל רפת בארץ. רפתנים מכל העולם מגי
אותה  ולהתאים  השיטה  את  ללמוד  עים 

לארצותיהם.

נכתב  האות  של  השיפוט  ועדת  בנימוקי 
הבי העמוק  הקילטור  של  “תוצאותיו  שכי: 

או לשיפור ניכר באיכות המרבץ, בבריאות 
בהוצאות.  ובחיסכון  בע”ח  ברווחת  העטין, 

להפסקת המ השיטה  הביאה  לכך  שבנוסף 
וריחות(,  זבובים  )כמו  הסביבתיים  טרדים 
איכותי  כקומפוסט טבעי  הזבל  לניצול  וכן 

לזיבול השדות האורגניים”. 
ויוצאת  מבורכת  וכפעילות  לכך,  בנוסף 
על עצמם  לקחו  הרדוף  רפתני  צוות  דופן, 

ילדים בעלי צרכים מיוח שלשלב בעבודתם 
דים, והם רואים בכך עבודה חינוכית בעלת 

ערך עליון. 
פרופ’ רות בן אריה היא המנהלת המדעית 
והחוקרת הראשית במעבדת הקירור ואיסום 
פירות בע”מ בקרית שמונה. פרופ’ בן אריה 
החקלאי  במחקר  מובילה  לדמות  נחשבת 
בעלת  ולחוקרת  40 שנה,  מ-  כבר למעלה 
של  והאחסון  הטיפול  בתחום  עולמי  שם 
פרי לאחר הקטיף. בתחילת שנות ה-2000 
“סמארט  התכשיר  ראשוני  לשימוש  נכנס 

שפרש”, המשמש להארכת אחסון הפרי במו

שרת החקלאות אורית 
נוקד בטקס אות קנט
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נעו את השפעת הורמון ההבשלה “אתילן”. 
התכשיר העניק פריצת דרך גדולה בתחום 
אחסון הפירות. בזכות עבודותיה של פרופ’ 
בן אריה אושר השימוש בתכשיר זה לתפוחי 

עץ, אגסים, גזר ואפרסמון.
מחקריה, עוסקים בכ-14 גידולים נוספים 
הקטיף  לאחר  בפרי  הטיפול  נחקרים  בהם 

ותנאי האחסון.
שפרופ’ בן אריה אף נמנית על סגל ההור

אה, כפרופ’ חבר, בפקולטה לחקלאות של 
האוניברסיטה העברית, והנחתה סטודנטים 

עבוד במסגרת  מתקדמים.  לתארים  שרבים 
שתה המדעית פרסמה פרופ’ בן אריה למע

לה מ-120 פרסומים בעיתונות המדעית.
בנימוקי ועדת השיפוט נכתב כי “תרומתה 
לא  חשובה  בישראל  לחקלאות  היישומית 
המדינה.  אזרחי  לכלל  אלא  לחקלאים,  רק 

מח מתוצאות  נהנים  בישראל  שהחקלאים 
משווקים  שהם  הפרי  שאיכות  בכך  קריה, 
נשמרת לזמן ארוך יותר. כתוצאה מכך הם 

שיכולים לשווק תוצרת איכותית בארץ, וליי
צאה לחו”ל בהתאם לדרישות השוק”. 

מוביל  חוקר  הוא  שטיינברג  דני  פרופ’ 
של מח בנושא  החקלאי  המחקר  שבמינהל 
שלות צמחים. פרופ’ שטיינברג מוביל מבחי
שנה מדעית פרוייקט למאבק במחלת החיר

כון שפגעה קשות בענף האגס. הפעילות, 
ולהדרכתו  למחקריו  בהתאם  שהתבצעה 

שה לכך  הביאה  והמקצועית,  שהמדעית 

במחלה  בהצלחה  להתמודד  הצליח  ענף 
כי  יצוין,   .2010 בשנת  קיומו  את  שסיכנה 

שפרופ’ שטיינברג, בסיוע שולחן האגס במו
מיוחד  הדרכה  צוות  הקים  הצמחים,  עצת 
אחר  ובפיקוח  החקלאים  בהדרכת  שעסק 
האגס.  במטעי  הסניטציה  עבודות  ביצוע 
בחיפוש  ממשיך  שטיינברג  פרופ’  כן,  כמו 
מחלת  כנגד  נוספים  הדברה  חומרי  אחר 
החירכון באגס, וביחד עם מערכת ההדרכה 
הם מנסים ליצור עצי אגס עמידים למחלת 

החירכון. 
“פרופ’  כי  נכתב  השיפוט  ועדת  בנימוקי 
את  להציל  למעשה  הצליח  שטיינברג  דני 
עשרות  של  פרנסתם  ואת  האגסים  ענף 
מחלת  התפשטות  עצירת  ע”י  חקלאים, 

החירכון”.

מהברון הירש ועד לפריפריה
שבציון לשבח על תרומתה לפיתוח הפריפ

 .)ICA( יק”א  קרן  השנה  זכתה  בארץ  ריה 
הקרן, שהוקמה בשנת 1891 על ידי הברון 
האחרונות,  בשנים  לעסוק  החלה  הירש, 

שבפיתוח אזורי הפריפריה בארץ, בגליל ובנ
גב. 

הסיוע, אותו מעניקה הקרן, ניתן לשלושה 
תחומים עיקריים: חינוך, חקלאות ותיירות. 
עיקר התמיכה בחקלאות ניתן לפרוייקטים 

שחדשניים של מחקר ופיתוח יישומי. התמי
שכה ניתנת באמצעות מוסדות המחקר החק

יק”א  קרן  האזוריים.  המו”פ  ומרכזי  לאיים 
רבים  בפיתוחים  מהותי  כגורם  משמשת 
כגון: פיתוח ענף הפטריות בגליל המערבי, 

הק של  לקומביינים  מיוחד  ציוד  שהכנסת 
והזריעה, מיחזור מי  ולמכונות הדישון  ציר 
פיתוח  מנותק,  במצע  בגידולים  ההשקיה 
ענף דגי נוי של מים חמים בערבה וכן דגי 

חק מוצרים  ייצור  מערכת  הקמת  שמאכל, 
חלב  לתוצרת  כגון מחלבה  אורגניים  לאים 

שעיזים, יקב ובית בד, הקמת מעבדה להדב
בעמק  השונים  הגידולים  של  משולבת  רה 
זבוב  של  ביולוגית  הדברה  הכנסת  החולה, 

הפירות בגליל ועוד. 
בנימוקי ועדת השיפוט נכתב: “יק”א עזרה 
ותמכה בפיתוח טכנולוגיות חדשות לייצור 
מוצרי חקלאות איכותיים, ובמקביל תרמה 
ולקידום  בארץ  הפריפריה  לפיתוח  רבות 

החקלאות הישראלית”.

ברפת הרדוף לא מורידים את הקרניים לפרות

תכנון וביצוע רפתות ומבני משק

 • תכנון כולל לרפת • הכנת תוכניות הגשה • ניהול פרוייקט • ייצור וביצוע • אפשרויות מימון
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מה עושים כשיש מחסור 
עולמי ומקומי במספוא

מספוא משקי בלי “אלטרנטיבה לגרעינים בקנזס” יאפשר עלייה בשיעור המספוא ברפת, 
שיפור ביעילות ההזנה, עם קצת פחות חלב לפרה, אבל בהגברת ייצור המוצקים והבשר 

ברפתות

| כתב: עופר קרול | 

מרכזי  חברת  של  עיון  יום  )בעקבות 
תעשיות בגרנות 15/03/12(

מפי  ומאלפת  ארוכה  סקירה  נשמעה 
ממנה  ללמוד  שניתן  מה  שכל  ערן,  עומר 
בגלל  עולמי במספוא,  הוא שקיים מחסור 
מחסור  בייצור.  וירידה  בביקושים  עלייה 
בעליית  גם  החסר,  לעצם  מעבר  מתבטא, 

מחירים.
ויהיו  העולם,  מפת  על  נקודה  זו  ישראל 
שיגידו כי המעט שאנחנו צורכים הוא חסר 
מה  ולעשות  להמשיך  ואפשר  משמעות, 
יותר  משלמים  היום.  עד  ועושים  שעשינו 
ומקבלים פיצוי )אומנם לא מלא ב 100%( 
אבל  עבד,  זה  עכשיו  עד  המטרה.  במחיר 

בעו נושפים  החברתית  והמהפכה  שקדמי 
רפנו.

אפשר לשנות כיוון, אבל איך? שינוי סדרי 
שבראשית. יגידו שאסור לנו ליפול בידי חברי

נו מהאוצר, וזה נכון, אבל יום אחד כנראה 
בין הת יתרופף הקשר  שינותק או אולי רק 

עם  וניוותר  המטרה,  למחיר  המזון  ייקרות 
שוקת שבורה.

ששינוי כיוון משמעותו יותר מתייחס לחומ

רי לוואי. קצת פחות חלב לפרה, ולכן יותר 
פרות ויותר ייצור בשר. 

שהמפתח: שינוי שיטת תמחור הירק לתח
באו צמוד,  הנוכחי  ולחציר. התמחור  שמיץ 

החיטה  גרעיני  למחיר  בעיני,  מוזר  די  פן 
ורע בשום  בבורסה של קנזס. אין לזה אח 
התמחור  לשיטת  היצמדות  בעולם.  מקום 
הנוכחית, יחד עם השחיקה שכנראה תבוא 

וה המאבקים  יכשלו  אם  המטרה  שבמחיר 
הפגנות, לא תשמור על כושר התחרות של 

הרפת הישראלית.
האלטרנטיבה היא: תמחור הירק לתחמיץ 

שיהיה עלות + רווח סביר, וזה בשיתוף פעו
ברווחי  עלייה  כי  כולם,  החקלאים  בין  לה 
הגד”ש שתפגע ברפת - תכה בסופו של דבר 
גם בגד”ש. מספוא משקי בלי “אלטרנטיבה 
בשיעור  עלייה  יאפשר  בקנזס”  לגרעינים 
ההזנה,  ביעילות  שיפור  ברפת,  המספוא 
אבל  לפרה,  חלב  פחות  קצת  עם  וכאמור 
ברפתות  והבשר  המוצקים  ייצור  בהגברת 

שי לוואי,  חומרי  נוסיף  זה  לכל  ששיגדלו. 
תומחרו גם הם במחיר עלות + רווח סביר.

למה כל זה לא יקרה? כי זה נוגד את כללי 

מחיר  חישוב  שיטת  ואת  החופשי”  “השוק 
המטרה.

מתי זה כן יקרה? כשהריבון )קדמי( ישחק 
ביטולו  עד  אפילו  אולי  את מחיר המטרה, 
המוחלט, וכשהחקלאים יבינו כי רווח האחד 
על חשבון השני לא מוביל לשום מקום, וכי 
צריך - בניגוד לכללי השוק החופשי - סתם 

כך לשתף פעולה. 
אלופי  להיות  חובה  אין  לסיום:  והערה 

שהעולם בחלב לפרה, מה גם שאנחנו מוד
דים חלב לתחלובה, וזנחנו את ה”חלב ליום 

כלכלה”. 
כלים נוספים שניתן להשתמש בהם כבר 

שהיום: קיצור תקופת גידול העגלות בחודש
יים והקדמת ייצור החלב בהתאם. נכון, יהיה 
פחות חלב בתחלובה, אבל שכל אחד יחשב 
מבכירה  של  חודשיים  עולים  כמה  לעצמו 
הרה לא מייצרת, ומה יהיה הרווח בהקדמת 
ההגעה לתחלובה השנייה. בנוסף, מדיניות 
יובש יותר הדוקה, שתיתן יותר ימי חליבה 
ותקדם את מועד ההמלטה הבאה, כתוצאה 

שמשיפור הפוריות. נכון, תפגע התנובה לת
חלובה, אבל תעלה הרווחיות. 

אמבר
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2011 היתה שנה סבירה 
לרפתנים

זו לא תחזור  בשנה שעברה נהנו הרפתנים מן האפשרות לייצר חלב עודף, אך הזדמנות 
בשנה הנוכחית – מסביר סטיבן רוזן, מדריך הרפת של אזור הצפון. בסך הכל, רוב הפרמטרים 

בשנה החולבת היו טובים – ורק שהמלצות ועדת קדמי לא יקלקלו...

| כתב: עלי קדם | 

2011, למרות המחאה החברתית, נרש -“ב
חלב,  בשיווק  קלה  זמנית  ירידה  רק  שמה 
היה  השיווק  הכל  ובסך  הארצית,  ברמה 
אלה  במילים   – סבירה”  שנה  והיתה  בסדר 
מדריך  רוזן,  סטיבן  עימנו  בשיחה  מסכם 
את  הצפון,  באזור  החלב  רפתות  ומלווה 

שההתיי מסביר  רוזן  שהסתיימה.  שהשנה 
בכל  במחלבות  שנקלט  לחלב  היא  חסות 

שהארץ, שהרי החלב הזה הוא נייד ויכול לה
גיע מאזור הצפון – לאזורים אחרים. 

ולנתונים אח ־מה בקשר לתנובה לפרה, 
רים של תפוקת העדר?

עליה  חלה  שלנו  באזור  לפרה  בתנובה 
בחלב.  השומן  אחוז  לגבי  גם  וכך  קטנה, 
דווקא ב% החלבון היתה עלייה משמעותית 

שיותר. כפי שקוראי הרפת והחלב בוודאי יוד
עים, ב2011 היה כדאי לשווק מעל למכסה 
משקים  בשוק.  בחלב  מחסור  שהיה  היות 
לא  אך  יותר,  הרוויחו  הייצור  את  שהגדילו 
כך  לשם  צריך  כי  זאת,  לעשות  יכלו  כולם 
לצופף  רוצה  לא  אחד  שאף  מפני  מבנים, 

את הפרות”.
שאת הנתונים מוציא רוזן מסיכום שמתיי

חס בינתיים ל-15 רפתות קיבוציות, ובעוד 
הסיכום  את  להרחיב  מקווה  הוא  כחודש 
שהתש רפתות   – שליש  מהן  רפתות,   25 -ל
ליו שאחדו, כמו רפת המפלים, המשותפת 

הוא  הנתונים  מקור  ואלומות.  מעגן  נתן, 
תוכנת “נועה” לסיכומי רפת החלב, ויש גם 

שנתונים מהמחלבות, ונתונים כספיים מהנ
הלות החשבונות של היישובים. 

כיצד משווים בין משקים ששונים ביניהם 
בייצור המזון?

כדי להשוות בין משק שקונה את כל המזון 
ממרכז מזון, עם משק שיש לו מרכז מזון 

שעצמאי, אני מנטרל את גורם התפעול וה
הובלה )אלה מועמסים על סעיף נפרדים(, 

וכך יש לי הפרדה בין המחיר שהם קנו את 
המזון לבין ההוצאה על תפעול והובלה, כדי 
דרך  להשוואה.  שניתנת  מזון  עלות  לקבל 
אגב, מה שבדרך כלל יוצא הוא שמי שקונה 
ממרכז מזון חיצוני, סעיף המזון אצלו מצוי 

בין הנמו ולא  בין הגבוהים  לא  ש“באמצע”, 
שכים מבחינת עלות המנה, אבל בסעיף הט

גבוהה.  עלות  להם  והתפעול תהיה  רקטור 
אבל  לגודל,  יתרון  כקניין  התערובת  למכון 

יש להם תקורות כמו מנהל וצוות.” 

חליפה תפורה לכל מגדל
רוזן מציין עוד דבר מעניין שקורה באזור 

ששבתחום עבודתו: “הרבה משקים עברו לק
נות “חליפה” כוללת: את כל המזון המרוכז 
ספציפית  שמיועדת  כתערובת  קונים  הם 
להם על פי מה שאני מכין, כשכל החומרים 
– תירס, כוספות ועוד - נמצאים בתערובת 

שזו. היתרון הוא בהנחות שהם מקבלים ממ
כון התערובת. כך עובדים דגניה ב, שלוחות, 
קונה  כזה  משק  ועוד.  חיים  מעוז  כנרת, 
כ-14 ק”ג לפרה ליום, לעומת משק שמכין 
את התערובת בעצמו, שקונה 3-4 ק”ג ליום. 
לחליפה הזו הם מוסיפים שחתות, תחמיץ 
נוסף בעבודה  יתרון  יש להם  ותוספי מזון. 
עם החליפה – זה קצת יותר מדוייק, פחות 
פחת. יש מי שמצביעים על בעייה, אומנם 
יכולים  לא  שהם  בכך   - בהשפעתה  קטנה 
לעשות ספקולציות “קטנות” על המחירים, 
כלומר ליהנות למשל ממלאי שהם קנו לפני 
וכמובן המחיר שמשלמים  עליית מחירים. 
ארוחות  אין  כידוע  שהרי  תערובת  למכון 
מרוצים  המשקים  לדעתי  הכל  בסך  חינם. 

מהסידור הזה.”
הרי  הנתונים,  על  להסתכל  נמשיך  “אם 
2011, חלב מושווה מחיר שומן וחלש -ששב

בון עלה בכ-230 ליטר לפרה. בשנה שחלפה 
הוציאו הרפתות יחסית פחות פרות, בגלל 
המגמה להגדיל את העדר ולייצר יותר חלב, 

מגמה שקיימת כבר 
מגמה  שנים.  מספר 
לקראת  השתנתה  זו 

כשיד השנה,  שסוף 
המצב  שב-2012  עו 

ישתנה. 
“מבחינה כלכלית, מחירי המזון עלו מאוד, 

שממש עלייה קיצונית. זה נבע מעליית מחי
שרי הגרעינים בעולם, וגם מעלייה משמעו

תית בעלות ייצור המזון הגס. מחיר המנה 
יחסית  אחוז,  מ-20  ביותר  עלה  לחולבות 
ב-14 עלה  לעגלות  המנה  מחיר  ל-2010. 
גם להעש גרמה  15%. עליית מחירי המזון 

המתקבל  המחיר  המטרה.  מחיר  של  לאה 
במשק לליטר חלב עלה בכ-13%. 

המגדש  2011 במהלך ציינו,  שכבר   “כפי 
ונכון  בשוק,  את הפער שהיה  הדביקו  לים 

לביקו מתאימות  הייצור  מכסות  שלעכשיו 
ששים. השיווק הוא בסדר, אבל אין כבר המ

לייצר עודפי חלב, למעט חלב  לצה השנה 
היתה  ב-2011  הרווחיות  מקום,  מכל  קיץ. 
קודמות, שהיו  לשנים  בניגוד  אגב,  סבירה. 
מלאים גדולים, נכון לעכשיו יש בעולם וגם 

שבארץ, מחסור בשומן או חמאה, אבל המח
סור מצטמצם כעת.

“שיעור ההוצאה על מזון מסך ההוצאות 
החזר  שסעיף  לראות  ניתן  כן,  כמו  עלה. 

הר עולה, עקב ההשקעות  הזמן  כל  שההון 
ייצור  ידי  על  התייעלות,  גם  נרשמה  בות. 
טוב יותר של שומן, ובסך הכל גם הרווחיות 

ב-2011 היתה סבירה.” 
ולמרות זאת, בענף שוררת תחושה קשה 

בימים אלה.
על הענף אלה המ בעיקר  שמה שמאיים 
ההמ שאם  ספק  אין  קדמי.  וועדת  שלצות 

ואני מקווה מאוד שלא כך   – ייושמו  לצות 
בטח  לענף,  מוות  מכת  תהיה  זאת   – יהיה 

ששלרפתות הקטנות יותר. צריך לזכור ולהז
כיר שהמחיר שהרפתן מקבל נמצא בפיקוח 

סטיבן רוזן 
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מלא, כך שאין ממה להוריד. אי אפשר לבוא 
שלו  שהמחיר  למי  המחיר,  על  בטענות 
הכי  שהרפתות  נכון  מלא.  בפיקוח  נמצא 
יעילות עדיין יוכלו להרוויח. ברפת מושבית 
המגדל  פרות,   50-60 נניח  של  קטנה,  לא 
לא מרוויח הרבה, ואם לוקחים בחשבון את 
ההשקעות – לא נשאר לו לאן לרדת. חלק 
מהמלצות קדמי הוא להגדיל את הרפתות 
הקטנות, אך יש בעייה של מכסות ושל הון 
רק  לא  ייפגעו  קדמי  המלצות  להשקעות. 

שברפתנים, אלא גם באלפי משפחות שמת
פרנסות מהענף.

CROSS BREEDING - כבר 
לא באופנה

שבהשוואה למדינות אחרות, רוזן – בעצ
רבות  שמדינות  מציין   – ארה”ב  יליד  מו 
צורות.  מיני  בכל  החלב  את  מסבסדות 
אין  הסופר-קפיטליסטית  “באמריקה 
אבל  ישירות,  סובסידיות  ואין  מכסות 
לפני  עצומה.  תמיכה  מעניקה  המדינה 
התוכנית  את  הפעילו  הם  שנים  מספר 
 ,Herd Buyout Program שקראו לה 

ששנועדה להפחית את ייצור החלב, במס
גרתה שילמו לרפתנים שחיסלו את העדר 
70-80% מהמחיר לליטר, זאת כד למנוע 
זה  מבינים שרפת  בארה”ב  ייצור.  עודפי 
תעשייתי  מוצר  או  פלסטיק  כסאות  לא 

שאחר. אני לא חושב שמחיר החלב לצר

לייבוא,  השוק  פתיחת  בעקבות  יירד  כן 
מאוד  הוא  בעולם  החלב  שמחיר  היות 

תנודתי”. 
שלבקשתנו, מתייחס רוזן לשני נושאים נו

ספים ואקטואליים.
בתחום צינון הפרות: “אנו עושים בימים 
אליהו,  שדה  של  ברפת  רציני  ניסוי  אלה 
בודקים  במסגרתו  וולקני,  מכון  עם  יחד 
את ההשפעה של סגירת מבנה הרפת עם 
מים  ערפול  מפעילים  כשבפנים  וילונות, 
אמור  הזה  השילוב  חזק.  ואוורור  מאסיבי 
ולא את הפרה  לקרר את כל חלל המבנה 
שיפור  שיהיה  היא,  הניסוי  הנחת  עצמה. 

ובהע הטמרפרטורה  בהורדת  שמשמעותי 
שההשק לכך  מודעים  אנו  הלחות.  שלאת 

וכנראה   – גבוהה  היא  קיימת  בסככה  עה 
למבנים  רלוונטית  יותר  תהיה  שהשיטה 

חדשים.”
חזרה  מאבחן  רוזן  ההזרעות,  בתחום 

בע אופנה  מעין  “היתה  ולבטוח:  שלמוכר 
אחרים,  גזעים  של  להכנסה  האחרון  שור 
לדוגמא   ,cross breeding שנקרא  מה 
פרה  לתת  שאמורות  הכלאות   ,NRFה
לפי  רגישה.  ופחות  ופוריה  חסונה  יותר 
מה שאני רואה, האופנה הזאת די חלפה. 
הפרים שלנו טובים יותר להורשת תכונות 
לטפח  וניתן  החלב,  כמות  את  הקובעות 

שולכוון גם את תכונות המשנה. היה גם ני
סיון עם הג’רזי, שכוון להעלות את שיעור 
בחלב, שבא מהמקום שבמשק  המוצקים 

מוצ  – תלוי  הוא  המחיר  הישראלי  שהחלב 
קים. הג’רזי נחשב לגזע יעיל מאוד בניצול 
המזון לייצור שומן וחלבון, אבל לא הייתי 

מגזים בשימוש בו.”

כנס רפתנים בעמק הירדן

CARCOM

אזור התעשייה נר הבנים, תל מונד, טל: 09-7966110, פקס: 09-7966054
carcom88@carcom88.co.il       www.carcom88.co.il
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תנובה בעין הסערה
בחודשים  נמצאת  הישראלי,  החלב  משק  של  הדגל  ספינת   – עודנה  ואולי   – שהיתה  מי 
ונסיונות  יו”רים,  חילופי שני  באו  בצד סדקים באמון הצרכנים  עזה.  האחרונים בטלטלה 
ריכזנו  והחלב”  “הרפת  קוראי  לטובת  והתקשורתית.  השיווקית  באיסטרטגיה  לתיקונים 
– כתבה  )ראו גם: “הבית הישראלי מתפורר  מספר כתבות עיתונות שעסקו בנושא החם 

בגיליון זה של הרפת והחלב(

תנובה תפרסם דוחותיה 
ותחלק דיווידנד של 280 

מיליון שקל. הדוחות 
פורסמו בחודש מרץ. 

הדיווידנד ישמש להחזר 
חובות לבנק. בשנה 

שעברה חילקה החברה 
1.3 מיליארד שקל

נורית קדוש וגידי ליפקין
 

שתנובה היתה אמורה לפרסם דוחות כספ
יים לסיכום פעילותה ב 2011- בחודש מרס 
פרישתה  עם  האחרון,  באוקטובר  האחרון. 
יו”ר תנובה זהבית כהן על רקע החרם  של 

תנו פרסמה  החברה,  על  שהוטל  שהצרכני 
בה דו”ח מאוחד על כלל החברות בבעלות 

שהקבוצה, ובהן אדום אדום, סנפרוסט, מע
דנות, פעילות החלב ברומניה ועוד.

 תנובה גם הודיעה על חלוקת דיווידנד של 
280 מיליון שקל לבעלי המניות, ובהם קרן 
שמיר  מבטח   ,56.1%; המחזיקה  אייפקס, 
המחזיש והקיבוצים,   -  20.7% ב ;המחזיקה 
ישש ומבטח שמיר  אייפקס   .23.2% .קים ב
תמשו בכסף להחזר החובות שניטלו לשם 

רכישת תנובה.
את  לראות  אפשר  הדיווידנד  בסכום  גם   
זהו  תנובה:  על  הציבורי  הלחץ  תוצאות 
סכום נמוך יחסית לעומת דיווידנד בסך של 
1.3 מיליארד שקל שהחברה חילקה ב2011, 
ו-570 מיליון שקל שחולקו ב. 2009 בשנת 

2010 לא חילקה החברה דיווידנד.
של  במרכזה  מצוייה  תנובה  כך,  בתוך   

העס ההגבלים  רשות  של  מקיפה  שחקירה 

קיים, בחשד כי ניצלה את כוחה הרב בשוק 
שהמזון הישראלי כדי להעלות מחירים. נתו

ני הדו”ח האחרון הציגו עלייה חדה ברווח, 
שכן לצד עלייה שולית של 1.7% בהכנסות, 
2010 ב7.2 מילש  הכנסות שהסתכמו בשנת

יארד שקל, רשמה החברה זינוק של 19.4% 
ברווח הנקי, שהסתכם ב517 מיליון שקל.

ממנו  נעדרו  הדו”ח  פרסום  אלא שבעת   
שהתייחסויות לאירועים המהותיים של החו
שדשים האחרונים, ובהם חרם הקוטג’ והמח

אה הצרכנית שהתמקדה בתנובה.
העלאות  על  המוחים  לטענות  חיזוק   

שהמחירים ניתן היה למצוא ברווחיות הגול
מית של החברה, אשר רשמה בשנת 2010 
מיליארד  ב2.1  והסתכמה   7% של  עלייה 
הוא  אף  עלה  הגולמי  הרווח  שיעור  שקל. 
והסתכם ב29.2%, לעומת 27.8% ב2009, 
ברווחיות  החדה  העלייה  ב.2008.  ו25.2% 
14% בפעיש  החברה היא למרות ירידה של

לות בחו”ל, אשר נמכרה בינתיים.

\ \ \

רווחי תנובה ירדו ב-17% 
ל-428 מיליון שקל

לפי הערכות שפירסמה חברת 
גיזה-זינגר-אבן, הכנסות תנובה 

בשנת 2011 צפויות להגיע ל-7.64 
מיליארד שקל - עלייה של 5.6% 
בהשוואה להכנסות שנת 2010; 
שוויה של החברה צפוי להיפגע 
ולרדת במהלך השנה, כתוצאה 

מהמחאה החברתית

גידי ליפקין 

בחברת  קשה  פגעה  החברתית  המחאה 
תנובה. הרווח הנקי של החברה בשנת 2011 
מיליון שקל,   428 על סך של  לעמוד  צפוי 
ירידה של 17% ביחס לשנת 2010, כך עולה 

גי חברת  שביצעה  שווי  הערכת  שבמסגרת 
זה-זינגר-אבן בדוח שפירסמה מבטח שמיר 

לבורסה לקראת חזרתה למסחר. 
2011 צפויות להש  הכנסות תנובה בשנת
7.64 מיליארד שקל, שהם אומנם גיש -גיע ל

דול של 5.6% ביחס להכנסות בשנת 2010, 
הקוטג’”(  )“מחאת  החברתית  המחאה  אך 
התפעולי  הרווח  כאשר  לתנובה,  הגיעה 

הצטמצם ב-25%. 
לפי הערכת השווי של כלכלני גיזה-אבן-

זינגר גם שוויה של תנובה ירד במהלך שנת 
2011. נכון לסוף יוני 2011 שווייה עמד על 
ירידה  על  שמעיד  מה  שקל,  מיליארד   7.3
דרמטית של 2.2 מיליארד שקל, זאת מבלי 

שלקחת בחשבון את המחאה החברתית שכ
אמור אף היא פגעה בשווי החברה, שעמד 

על 9.5 מיליארד שקל במהלך שנת 2009.
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שווי תנובה לפי אייפקס: 
8 מיליארד שקל 

 המלחמה על המחיר של 
תנובה מעלה הילוך: מבטח 

שמיר, המעוניינת לרכוש את 
החברה, פרסמה הערכת שווי 

של 5 מיליארד שקל 

 גידי ליפקין 

תנובה,  בחברת  השולטת  אייפקס,  קרן 
ביצעה אף היא הערכת שווי לחברה בסמוך 
גם היא  להערכה של חברת מבטח שמיר, 
ההון  בשוק  גורמים  בתנובה.  מניות  בעלת 
מעריכים כי שווי תנובה לפי אייפקס עומד 
משמעותית  גבוה  שקל,  מיליארד  כ-8  על 
5 מיליארד שקל - ההערכה של גיזה זינש -מ

גר אבן עבור מבטח שמיר. 
ש בקרן אייפקס סירבו אתמול להגיב להע

רכת השווי שקיבלה הקרן לתנובה. עם זאת, 
איש הערך  ניירות  רשות  בסביבת  שגורמים 

היום  שחוזרת  שמיר,  מבטח  כי  אתמול  רו 
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למסחר בבורסת תל-אביב לאחר שפרסמה 
לרשות  פנתה  שלה,  הכספיים  הדוחות  את 

הער את  לפרסם  צריכה  היא  אם  שבשאלה 
כת השווי של קרן אייפקס. מגורמים בשוק 
ההון נודע, כי הרשות השיבה למבטח שמיר 
כי אין לה חובה לפרסם את הערכת השווי 
של קרן אייפקס, משום שמבטח שמיר לא 
של  השווי  הערכת  בנוסף,  אותה.  הזמינה 
קרן אייפקס התבססה על מודל אחר, ככל 
הנראה מודל מכפילי. כמו כן, קרן אייפקס, 
לעמוד  נדרשת  לא  ציבורית,  חברה  שאיננה 
בחוק רשות ניירות הערך. יתר על כן, אם היו 
יכולות  הן  שווי,  הערכות  שתי  מפורסמות 
היו לבלבל את המשקיעים. בנוסף, הערכת 
באופן  ולא כעובדה.  נחשבת כמסקנה  שווי 
כללי, עמדת הרשות היא שרק אם מגיעות 
להביאן  החברה  על  חובה  חדשות  עובדות 

שלידיעת המשקיעים, ולבדוק שוב את ההער
הוא אם הערכת השווי האחרת  כה. החריג 
ניירות ערך. החוק  פורסמה לפי חוק רשות 
מחייב לפרסמן בבורסה לרשות המשקיעים, 
אך קרן אייפקס, בהיותה חברה פרטית, לא 

מפרסמת את דוחותיה בבורסה. 
תנובה צפויה לפרסם את הדו”ח שלה בסוף 
חודש מרס, ובדוחות לא יכללו הערכות שווי 
שווי  לגבי  ההפרש  כעת  אייפקס.  קרן  של 
כ-3  על  עומד  קיבלו  הגופים  תנובה ששני 
הבסיס  כעת  שיהיה  הבדל  שקל,  מיליארד 
למו”מ, שבו מבטח שמיר רוצה לרכוש את 
החלק של אייפקס בתנובה. מרשות ניירות 

ערך סירבו אתמול להגיב לדברים. 
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תנובה משיקה סדרת 
מוצרים מוזלים

על מנת לשוב ולהתיידד עם הצרכן, 
החברה מציעה יוגורט מוזל וגבינה 
צהובה ארוזה במחיר מופחת מזה 

שנגבה עד כה

נורית קדוש

על  החרם  פרוץ  לאחר  חודשים  שמונה   

הקוטג‘, תנובה מנסה לשפר את 
הצרכנים.  עם  היחסים  מערכת 
ישראלי  יוגורט  החברה משיקה 
מוזל וגבינה צהובה עמק פרוסה 
שתימכר במקררי החלב במחיר 
כי  הן  ההערכות  מבעבר.  נמוך 
מדובר במהלך ראשון, במסגרת 
להשיק  תנובה  של  החלטתה 
במהלך השנה הנוכחית מוצרים 

מוזלים נוספים.
לדברי ענת גרוס שון, מנהלת 
ושיווק  עסקים  תחומי  חטיבת 
“אנו  תנובה:  החלב  בתשלובת 

מהלש כמה  עם   2012 שנת את   פותחים 
גבינות  ובהן  כים רחבים במגוון קטגוריות, 
צהובות  גבינות  מתוקות,  שמנות  לבנות, 
ונבחן  נבדק  וכל מהלך שמושק  ויוגורטים, 
בערך שהוא מייצר עבור הצרכן לצד מחיר 

שאטרקטיבי. פתחנו את השנה בהשקת גב
זהה  במחיר  חדשים  בטעמים  לבנות  ינות 
מציעים  אנו  ועתה  לבנה,  גבינה  למחיר 

הצהו הגבינות  בקטגוריית  פתרונות  שמגוון 
בחירה  יעמדו אפשרויות  כך שלצרכן  בות, 
עליו.“  המועדפת  העמק  גבינת  של  רבות 

הא הצהובה  הגבינה  הורדת מחיר  שלמרות 
שרוזה, עדיין מדובר במוצר יקר ביחס לאלט

רנטיבה המפוקחת במעדנייה. תנובה תגבה 
90 אגורות יותר לכל 100 גרם, כך שאריזת 
מ-400  שקל  ב-3.6  יקרה  תהיה  גרם   400
גרם של גבינה פרוסה במעדנייה. עם זאת, 
מכסה  יצורף  במקרר  המוכנות  לאריזות 
לסגירה חוזרת. נוסף על כך, החברה תרחיב 
את מותג תנובה לקטגוריית היוגורט הלבן 
ותשיק שני מוצרי יוגורט לבן 1.5% ו-3.5% 

משוו שהיא  יופלה  למותג  שכאלטרנטיבה 
הנמוך  במחיר  מוצעים  אלו  מוצרים  קת. 
בקטגוריה.  האחרים  מהמוצרים  בכ-15% 
גרם.   200 לגביע  2.8 שקלים  יהיה  המחיר 
עם זאת, מדובר בהוזלה שתבוא לידי ביטוי 
רק ברכישת גביע בודד של היוגורט החדש 
מכיוון  זאת  יופלה.  של  בודד  גביע  לעומת 
שהיוגורט הלבן של יופלה נמכר על-פי רוב 

במארזי 8 יחידות של 150 גרם במחיר 16 
גרם,  ל200  שקלים   2.6 המשקפים  שקל, 
כך שלא מדובר בשינוי לטובה. נוסף על כך, 
תנובה תשיק לקראת אמצע פברואר מוצר 
חדשני בקטגוריית הגבינות הצהובות: גבינה 
צהובה עמק פרוסה דק-דק במדף. גרוס שון 
אמרה כי “הבנו מצרכנים שאחת מהסיבות 

שלרכישה במעדנייה היא עובי הפריסה. מוצ
הצרכנים.  בקרב  אהודים  דק  פרוסים  רים 
אנו  אותה מהפכה שעשו בפסטרמות  את 
הצהובות.“  הגבינות  לעולם  כעת  מביאים 
לשם השוואה, מוצרי הפסטרמה הפרוסים 
30% ממכר מוצרי המדף בקש -דק מהווים כ

טגוריה. 
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תנובה תשלם 15 מיליון 
שקל בשל זיהום הים

המשרד להגנת הסביבה הטיל קנס 
חסר תקדים על מפעל החברה 

בבאר טוביה

עדי חשמונאי

אתמול  הטיל  הסביבה  להגנת  המשרד 
מ-15  יותר  של  תקדים  חסר  סביבתי  קנס 
מיליון שקלים על חברת תנובה, בגין הזרמה 

חריגה של שפכים לים.
זהו הקנס הגבוה ביותר שהוטל עד היום 
על מפעל בישראל. הכבוד המפוקפק היה 
בחיפה,  הזיקוק  לבתי   2005 מאז  שמור 
זיהום  בגין  שקלים  מיליון  ב-1.6  שנקנסו 

שאוויר. הקנס הגדול ביותר שהוטל על עבי
584 אלף שקלים, שהוש  רת זיהום הים הוא

טל ב-2005 על מפעל חיפה כימיקלים.
שבמשרד להגנת  הסביבה טוענים, כי במה

לך השנים 2010-2009 הפר מפעל תעשיות 
שתנובה בבאר טוביה את תנאי היתר ההזר

מה. בהחלטת המשרד נקבע, כי בתוצאות 
לדצמש  2009 דצמבר בין  שנערכו   בדיקות 
בר 2010 התגלה כי המפעל “ביצע חריגות 

משמעותיות מאמות מידה להזרמה לים.”
הווע הנחיות של  כי למרות  נטען,  עוד  ש 

דה הבין משרדית למתן היתרי הזרמה לים, 
באי טיפול  נמנע מלהקים מתקן  שהמפעל 

כות התמלחת, כפי שנדרש מספר פעמים. 
המשרד להגנת הסביבה שלח כמה פעמים 
התראות למנהלי המפעל, שבחרו להתעלם 

מהן.
עולה  למפעל  שנשלחה  הקנס  מהודעת 
קצב  על  כנדרש  דיווחה  לא  תנובה  כי  עוד, 
כדי  שנקטה  התהליכים  ועל  ההתקדמות 

שלקדם את הקמת המתקן, חרגה מרמת הפ
שסולת המותרת בתמלחות, התעלמה מדרי
ששות המשרד להגנת הסביבה לנמק את הח

ריגות, ולא הגישה את הדו”ח הנדרש המפרט 
את זהות החומרים המוזרמים לים.
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שבמשרד להגנת הסביבה מונים שש עבי
ההזרמה  מהיתר  החורגות  סביבתיות  רות 
לים. על פי חוק “מניעת זיהום ים ממקורות 
חברה  על  המוטל  הקנס  גובה  יבשתיים,” 
עולה בהתאם למחזור המכירות השנתי של 
מ500  יותר  הוא  שמחזורה  חברה  החברה. 
פי  נדרשת על  מיליון שקלים, כמו תנובה, 
חוק לשלם יותר מ-2.5 מיליון שקלים בגין 
כל הפרה של ההיתר. כך שהעונש שהוטל 

על תנובה הוא המקסימלי.
 30 לתנובה  נתן  הסביבה  להגנת  המשרד 
יום להגיב על הטענות, ואם לא תעשה זאת, 

שיוטל על החברה הקנס הסביבתי הכבד ביו
תר שניתן עד היום במדינה. מתנובה נמסר : 
“טרם קיבלנו את ההודעה. כשנקבל אותה, 

נלמד את תוכנה.”
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איום חדש על תנובה: 
טרה כבר מייצרת 
במחלבה החדשה

טרה האיצה את המהלכים 
להפיכתה למתחרה משמעותית 
לתנובה, והפעילה את המחלבה 
החדשה חודשיים לפני המועד; 

המוצר הראשון מפס הייצור: גבינה 

צהובה באריזה חדשה

נורית קדוש 

שלצד ההתמודדות עם סכסוך העבודה שוו
עד העובדים הכריז עליו לפני כשבוע, ועם 
הקושי לשקם את אמון הצרכנים שהחרימו 
האחרון,  בקיץ  מתוצרתה  הדגל  מותג  את 
תנובה צפויה להתמודדות נוספת בחודשים 
הייצור של  כוח  הקרובים, בעקבות הגדלת 

מחלבת טרה. 
שהמחלבה החדשה של טרה בפארק התע

שייה נעם שבנתיבות תיפתח באופן רשמי 
הצ הגבינה  כי  נודע  אך  כחודשיים,  שבעוד 

מגיעה  אלה  בימים  משיקה  שטרה  הובה 
לחנויות מקווי הייצור החדשים שבמחלבה 
בעבור  משמעותית  בהשקה  מדובר  בנעם. 
טרה, שעדיין מייצרת במחלבה בתל-אביב, 
לפריסה  הצהובה  הגבינה  את  מעבירה  אך 

שולאריזה בפס הייצור החדש שהוקם במחל
בה החדשה. 

של  היידע  בעזרת  להשקה  נערכו  בטרה 
שמחלבת מולר העולמית, כדי לשבור את הה

גמוניה של תנובה בתחום הגבינות הצהובות. 
הגבינה הצהובה החדשה מאופיינת בחיתוך 
של  רחב  ובמגוון  שונים  שומן  באחוזי  דק, 

משקלים ומצוידת במכסה לסגירה חוזרת. 
טרה  העלתה  המוצר  בהשקת  לתמיכה 

נוי, שהסיס שקמפיין עם הפרזנטור מנשה 

מכל  כבר  יצאה  הישנה  “הצהובה  שלו  מה 
החורים”. בתנובה נערכו להשקה של טרה 
עם מהלך חסימה, שבמסגרתו השיקו לפני 
עם  באריזה  צהובה  גבינה  שבועות  כמה 
מכסה לסגירה חוזרת במחיר נמוך מבעבר. 
עמו  להתמודד  נאלצה  שטרה  נוסף  קושי 
במסגרת ההיערכות להשקה נבע מפריצה 
נגנבה  למחסני החברה לפני כחודש, שבה 
מיליון שקל.  ב-1.5  בשווי שהוערך  סחורה 
את  לייצר  המחלבה  הצליחה  זאת  למרות 

הכמות הנדרשת כדי להשיק את המוצר. 
קטגוריית הגבינות הצהובות מהווה 11% 
כ-870  ומגלגלת  בישראל,  החלב  משוק 
נעש מהמכירות   60% בשנה. שקל   מיליון 

ורק  השיווק  שברשתות  במעדניות  שות 
מחיר  בהם  שנגבה  החלב,  במקררי   40%
גבוה יותר. ההערכות הן כי כבר בחודש יוני 
מוצרים  של  הדרגתית  בהעברה  טרה  תחל 
החדשה  שבמחלבה  הייצור  לפסי  נוספים 

בדרום הארץ. 
על-פי רוב העתקת מחלבה אורכת כשנה, 
בשני  במקביל  פועלת  החברה  שבמהלכה 

למחל המעבר  להשלמת  עד  הייצור  שאתרי 
בה החדשה. כושר הייצור במחלבה החדשה 
והיידע שטרה רוכשת ממחלבת מולר צפויים 
לסייע למחלבה, שבבעלות החברה המרכזית 

שלמשקאו ת, להפוך לשחקן שלישי משמעו
שתי עוד יותר בענף, כמו גם לאפשר לה לח

דור לקטגוריות נוספות בתחום החלב. 

 טכנולוגיה שפרות מבינות !

 www.mekarev.com   :רון טבקמן  050-9131401      אתר  

Automatic feed pusher          מקרב מזון אוטומטי

patent

pending
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יריב אבישר מונה למנכ”ל 
 SCR חברת

חברת SCR העוסקת בפיתוח, 
ייצור ושיווק של מערכות 

ממוחשבות לרפתות ודירי צאן, 
הודיעה על מינויו של יריב 

אבישר לתפקיד מנכ”ל החברה. 
אבישר מחליף בתפקיד את מאיר 
רבינוביץ’, ממייסדי SCR, שמונה 

לתפקיד נשיא החברה

מגיע  אבישר  יריב 
שניהל  לאחר   SCR-ל
השנים  וחצי  בארבע 
חטיבת  את  האחרונות 
שתחת   ,HP Scitex
הנהגתו צמחה ומובילה 

שאת שוק ההדפסה הדי
גיטלית רחבת הפורמט.

 SCR-ל מגיע  אבישר 
על  החברה,  שנוקטת  מהשינויים  כחלק 
מנת לאפשר את המשך צמיחתה המהירה 
והפיכתה לחברה גלובלית. SCR הצומחת 
בשנים האחרונות בקצב מהיר הגדילה את 
המכירות בשנה החולפת בלמעלה מ 40%, 
של  הכנסות  עם   2011 שנת  את  וסיימה 

יותר מ-50 מיליון דולר. 
להצטרף  שמח  “אני  אמר:  אבישר  יריב 
בתחומה,  עולמית  מובילה  שהינה  לחברה 
ייצור  הגדלת  את  המאפשר  ציוד  ומייצרת 
החלב בעולם, תוך שמירה על רווחת הפרה 
10 שנים בתעש  ושיפור איכות החלב. לאחר
Digital Printing, אני נרגש להוש -שיית ה

מעמדה  את  לחזק  להמשיך   ,SCRאת ביל 
בתחו ומובילה  גלובלית  כחברה  שולמצבה 
שמה. אני בטוח שיחד עם צוות העובדים וה

מנהלים המוכשר נוביל את החברה למימוש 
הפוטנציאל העצום בשווקים הגלובליים”.

פולג  התעשייה  באזור  הממוקמת   ,SCR
את  ולהגדיל  להתרחב  ממשיכה  בנתניה, 

שיכולת הייצור שלה על מנת לענות על הבי
העו רחבי  בכל  למוצריה  הגוברים  שקושים 

בישראל,  ומייצרת  החברה, שמפתחת  לם. 
הפיתוח,  בתחומי  נוספים  עובדים  מגייסת 

המכירות והתפעול.
בפיתוח  עולמית  מובילה  היא   SCR
ותוכנה  מתקדמות  טכנולוגיות  והטמעת 
מוכרת  החברה  רפתות.  וניהול  לחליבה 
והיא  דרך,  ופורצי  ייחודיים  מוצרים  מספר 

שהיצרנית הגדולה בעולם של מדי חלב אלק
טרוניים ותגים חכמים למעקב אחרי פוריות 

ובריאות הפרה. 
פרות  מיליון  מ-10  למעלה  להיום,  נכון 
החברה.  במוצרי  שימוש   עושות   בעולם 
מוצרי SCR משווקים ברחבי העולם במס’ 
מספקים  ובנוסף  עצמאיים,  הפצה  ערוצי 

שציוד לספקי פתרונות מובילים בתחום הח
מס’  החברה   - השבדית   DeLaval  : ליבה 
1 בעולם בתחום ציוד חליבה החולשת על 
ו-Lely ההולנש ציוד החליבה,  30% משוק 
רובו בתחום  בעולם  הגדולה  החברה  שדית, 

טים לחליבה.
כיום  ומעסיקה  ב-1976,  הוקמה   SCR
כשוש נכנסה   2009 בשנת  עובדים.   200 -כ

תפה בחברה קרן טנא בראשות ד”ר אריאל 
 .SCR הלפרין, שרכשה 20% ממניות
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SCR מרחיבה את 
פעילותה בשוק 

האמריקאי

אורי ענבר

ובייצור  בפיתוח  העוסקת   ,SCR חברת 
ועדרי  רפתות  לניהול  מערכות ממוחשבות 
צאן, מודיעה על כניסתה לשוק האמריקני, 

באמצעות הקמת חברה בת בארה”ב. 
אורי ענבר, סמנכ”ל השיווק והמכירות של 
מהש בארה”ב  הבת  חברת  הקמת   “  :SCR

ומתבצעת   SCR בצמיחת  נוסף  שלב  ווה 
שכחלק מפעילותה הגלובלית. החברה החד

שה תאפשר להאיץ את המכירות בארה”ב, 
שבה יש כ 9 מיליון פרות חלב.

טום  את   SCR מינתה  מהמהלך  כחלק 
ברואינג למנכ”ל החברה הבת בארה”ב ואת 

חיים פלמינגר כמנהל השיווק של החברה.
תרכז   ,,SCR Dairy Inc הבת  החברה 

החב של  והמכירה  השיווק  פעילות  שאת 
ללקוחותיה  תמיכה  ותספק  בארה”ב  רה 
 SCR בצפון אמריקה. משרדי של החברה 
Dairy Inc. מוקמים בימים אלה במדיסון 

וויסקונסין, בירת החלב של ארה”ב. 
במרכז  עובדים   200 כ-  SCR המעסיקה 
הפיתוח של החברה בנתניה, היא היצרנית 
הגדולה בעולם של סנסורים לניטור פוריות 
הפרה ובריאותה, כמו גם מעקב אחר ייצור 
אלו  סנסורים  באמצעות  ואיכותו.  החלב 
ומערכות לעיבוד המידע והצגתו ניתן ליעל 
את יצור החלב, ולהקטין את השימוש בכוח 
רווחת  על  שמירה  תוך  ובתרופות,  אדם 
SCR, הצומחת בשנים האש  הפרה. חברת

חרונות צמיחה דו ספרתית בהכנסות מידי 
2011 בלמעלה מ 40% וייצש  שנה, צמחה ב
שאה מערכות לניהול רפתות ודירי צאן בהי

קף של כ-50 מיליון דולר. 
שבמסגרת הקמת הפעילות בארה”ב הודי

למנכ”ל  ברואינג  טום  מינוי  על   SCR עה 
לאחרונה  עד  האמריקאית.  הבת  חברת 
כיהן ברואינג כמנהל המכירות בארה”ב של 
מנהל  הינו  ברואינג   .ABS Global חברת 
מוערך בתעשיה, ובעל ניסיון של 25 שנים 
והבקר  החקלאות  בשוק  ושיווק  במכירות 

בארה”ב. 
של  הוא   SCR הכריזה  עליו  נוסף  מינוי 
האחרונות  בשנים  שכיהן  פלמינגר,  חיים 
SCR ומונה למש  כמנהל השיווק של חברת
נהל השיווק של החברה החדשה בארה”ב. 
חיים פלמינגר בעל נסיון רב שנים בפיתוח 
עסקי בשוק האמריקאי. חיים כיהן כמנהל 
בחברת  ביניהן  טכנולוגיה,  בחברות  שיווק 
אסטרטגי  פיתוח  וכמנהל  ארה”ב,  ליפמן 
בבנק השקעות האמריקאי גודריץ’ קפיטל.

והמכי השיווק  סמנכ”ל  ענבר,  שאורי 
“ההחלטה  כי  אומר   ,SCR של  רות 

מהצו נבעה  הבת  חברת  הקמת  שעל 
וגובר  הולך  לביקוש  מענה  לספק  רך 
.SCR מתוצרת  לציוד  האמריקאי   בשוק 

נבחר  אף  החברה  מתוצרת  החכם  התג 
של  החדשניים  המוצרים  מעשרת  כאחד 

תע  - בארה”ב  ביותר  החשובה  שהתערוכה 
WORLD DAIRY EXPO שנערש  רוכת ה-

וויסקונסין באוקטובר 2011”.  כה במדיסון 
פרות  מיליון   9 שבה  ארה”ב,  ענבר,  לדברי 
פוש מהווה  רפתות,   60,000 בכ -חולבות 

 .”SCR עבור  משמעותי  צמיחה   טנציאל 
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בעקבות עלייה בביקוש 
למוצרי חלב עזים 

וכבשים מגדיל משרד 
החקלאות את ייצור 
החלב בענפים אלו

דפנה יוריסטה, דוברת משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

הפרה הישראלית ידועה במעלותיה הרבות 
ובתנובת החלב הגבוהה שלה, ובהתאם היא 
הישראלית  לחקלאות  גאווה  מקור  מהווה 

 יריב אבישר,
מנכ"ל אס סי אר

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
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שבעולם -אך היא לא היחידה. מעבודה שנ
שעשתה על ידי ועדת התכנון הענפית במש

רד החקלאות ופיתוח הכפר מתברר, כי גם 
שהעזים והכבשים קפצו מדרגה, ובשנים הא

ניכרת עלייה חדה בביקוש למוצרי  חרונות 
חלב המגיעים מענפים אלו. על מנת לענות 

האחרו בשנים  הניכר  הגובר,  הביקוש  שעל 
גם במהלך שנת 2012, מגדיל  והצפוי  נות 
השנה משרד החקלאות את מכסות הייצור 
של ענפי גידול העזים והכבשים לחלב בכ- 

3.85 מיליון ליטר.
120 מגש  בישראל פועלים נכון להיום כ-

דלי צאן למטרות חלב. המדובר בענף קטן 
950 מגש  יחסית )רפת החלב מבקר מונה כ-

דלים( שנחשב למשפחתי, פחות תעשייתי, 
גידול   - בפריפריה  הגדול  ברובו  וממוקם 
וגידול כבשים  בגליל המערבי  בעיקר  עזים 

בעיקר בעמקים.
שמוצרי החלב העשויים מחלב עזים מאו
ברי ובהשלכות  אלרגנים  בפחות  שפיינים 

כחלב  ידוע  העזים  חלב  חיוביות.  אותיות 
מוצרי  אם.  חלב  למאפייני  ביותר  הקרוב 
מאופיינים  כבשים  מחלב  העשויים  החלב 

המיו ובטעמם  גבוהים  תזונתיים  שבערכים 
חד, ומהווים אופציה נוספת לגיוון הטעמים 

בארוחה. 
ופיתוח  החקלאות  משרד  נתוני  פי  על 
עדים  אנו   2011 ו-   2010 בשנים  הכפר, 
לעלייה משמעותית בביקוש למוצרים אלו. 
לעומת החלב מבקר שעולה מדי שנה בכ- 
בשנת  עלה  עזים  לחלב  הביקוש   ,2.5%
2011 בכ- 17% והמשרד מעריך כי בשנת 
נוספים.   14% בכ-  הביקוש  יעלה   2012
 2011 בשנת  עלה  כבשים  לחלב  הביקוש 
בכ- 18% וצפוי גידול נוסף בביקוש בשנת 
2012, של כ- 20% נוספים. הערכת שיעור 

שהגידול בצריכה מתבססת על הגידול באוכ

שלוסייה, התגברות הביקוש בארץ לאור הע
הח רמת  ושיפור  לבריאות  במודעות  שלייה 

יים, וכן הרחבת הייצוא לחו”ל של מוצרים 
אלו, בהם בעיקר גבינות מחלב כבשים. 

החקלאות  משרד  קבע  זו,  הערכה  לאור 
של  הייצור  מכסות  יוגדלו   2012 בשנת  כי 
ענפים אלו. מכסת הייצור של חלב כבשים 
עמדה בשנת 2011 על כ- 7.7 מיליון ליטר, 
וכעת תוגדל מכסת הייצור בכ- 1.05 מיליון 

הק המגדלים  בין  שיחולקו  נוספים,  שליטר 
הייצור  מכסת  עמדה  העזים  בענף  יימים. 
בשנת 2011 על כ- 9.8 מיליון ליטר, וכעת 
2.8 מילש  מתוכננת הגדלה של המכסה בכ-

ליטר   200,000 כ-  אשר  נוספים,  ליטר  יון 
מתוכם מיועדים למגדלים חדשים. 

ופיתוח  החקלאות  שרת  נוקד,  אורית 
תאפשר  הייצור  מכסות  “הגדלת  הכפר: 
הקיים,  המחסור  על  להתגבר  למגדלים 
ותבטיח כי הצרכן הישראלי ימשיך ליהנות 

שממגוון  מוצרי חלב צאן, וזאת כחלק מה
מגמה בשנים האחרונות של עלייה בצריכה 

של מוצרים אלו”.
עזים  חלב  למוצרי  הביקוש  להיום,  נכון 
וכבשים נע על קשת רחבה הכוללת מוצרי 
גבינות  למיניהם,  יוגורטים  בהם  ניגר,  חלב 
רכות וגבינות קשות. הוספת מכסות הייצור 
טון   1,000 לכ-  ערך  שוות  הינה  החדשות 

מוצרי גבינה.
 180 כ-  בממוצע  צורך  הישראלי  בצרכן 
ליטר מוצרי חלב שמקורם בקר מדי שנה, 
וכ- 3 ליטר בלבד מוצרי חלב שמקורם עזים 

וכבשים.
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סוף לפלישה ליער 
אליקים: חוות בקר בלתי 

חוקית בהיקף של 10 
דונם פונתה ע”י המינהל 

  
חוות בקר בלתי חוקית שהוקמה 

על אדמות מדינה בהיקף של 
כ- 10  דונם ביער אליקים, 

באיזור דלית אל כרמל, פונתה 
השבוע ע”י מינהל מקרקעי 

ישראל. בכוונת המינהל  להקצות 
את הקרקע שפונתה לצורך מרעה 

בהתאם לנהלים
 

ידי  מפקחי  אכיפה  על  מבצע  במסגרת 
הירוקה  הסיירת  ישראל,  מקרקעי  מינהל 
חוות  לאחרונה  פונתה  ישראל,   ומשטרת 

דונם,  ב-10  של  בשטח  חוקית  בלתי  בקר 
שהוקמה כפלישה לאדמות מדינה המהוות 

חלק מיער אליקים.
הפרות בחווה, כ- 70 במספר, פונו באופן 

ידי הפולש, שנמנע בכך מהעב שעצמי על 
רתן להסגר וטרינרי וחסך בכך למדינה את 

הצורך בפינוי מורכב ויקר.
המינ פינו  מפקחי  שבמסגרת המבצע  
הגדרות  והתש הירוקה  את  שהל והסיירת 
שתיות שהוקמו בחווה הבלתי חוקית, שהוק

הקרקע  את  והשיבו  האחרונה,  בשנה  מה 
לידי הציבור.

ישראל  מקרקעי  במקביל, פותח מינהל 
בהליך הקצאה  בין- משרדי, יחד עם רשות 
קיימת  קרן  החקלאות,  המרעה במשרד 
שיאפשר  והגנים,  הטבע  ורשות  לישראל 

חו מרעה  ורשיונות  רעייה  התרי  שהענקת 
על  להקל  בכדי  אליקים, וזאת  קיים ביער 

מצוקת שטחי המרעה באזור. 
“הפולש הסיג גבול, פלש לאדמות מדינה, 
ולכן פונה. מלבד זאת יש למדינה אינטרס 

שלאפשר מרעה, אשר אינו כולל הקמת מב
הרשאות רעייה ביער  הענקת  בשטח.  נים 

בא המרעה  שטחי  מצוקת  על  תקל  שגם 
שרעיית  מאחר  היער,  עם  תיטיב  וגם  זור 
ובשמירת  שריפות  במניעת  הבקר מסייעת 
האיזון האקולוגי,” מסביר שי קרפ, הממונה 

שעל הפיקוח במחוז חיפה של מינהל מקר
קעי ישראל.
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עשרות פרות ועגלים 
נקברו תחת גג רפת 

שקרסה במושב חניאל
גרמה  השבוע  בסוף  שהשתוללה  הסופה 
למותן של 17 פרות חולבות ברפת במושב 

עזים במשק אמנון זגרמן, נטעים. צילום: עמי 
רוז'נסקי

פינוי רפת מיער אליקים
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
חניאל שבעמק חפר.

הייחודית  הרפת  של  העצום  הרעפים  גג 
תחתיו  וקבר  קרס,  במושב  כפיר  במשק 

עשרות פרות ועגלים.
שמנכ”ל מועצת החלב, שייקה דרורי, שהוז

עק למקום ביום שישי לפנות בוקר בשיחת 
טלפון בהולה מבעלי הרפת שנמצא אותה 
החילוץ  פעולות  את  תיאם  בחו”ל,  שעה 

שבמקום. דרורי סיפר כי “מדובר ברפת ייחו
דית עם גג רעפים שפשוט לא עמד בסופה 

שהאדירה שהשתוללה באזור. הגג קרס כמב
שהיו  ועגלים  פרות  עשרות  על  קלפים  נה 
הועברו  במקום  שנהרגו  פרות   12 במבנה. 
למתקן כילוי, וחמש אחרות שנפצעו קשה, 

נאלצנו לפנות לבית המטבחיים”.
נוספים  ועגלים  פרות   16 כי  ציין  דרורי 

ששנלכדו תחת ההריסות, חולצו בשלום הו
האש,  מכבי  של  המהירה  להתגייסות  דות 
עובדי “החקלאית”, השירותים הווטרינריים 
אושרי,  ארנון  בראשות  האזור  רפתני  ושל 

שנחלצו לסייע.
מדובר  הפרות,  אובדן  על  לצער  “מעבר 
בנזק כלכלי בהיקף עצום של מאות אלפי 

₪,” אמר דרורי.
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מפתחת הסוללה 
הסולארית סול-צ’יפ, 
המיושמת בפרוייקט 
פיילוט במשק החלב, 

השלימה גיוס הון נוסף 
 יעל דראל 

המפת שסול-צ’יפ, 
סולארית  סוללה  חת 
השלימה  לשבבים, 

שה נוסף  גיוס  שסבב 
ניב השקעה של 300 
ממשקיע  דולר  אלף 

שפרטי. החברה, הפוע
שלת בחממה הטכנולו

גית מופ”ת שבבעלות 
טרנדליינס,  קבוצת 
הגיוס  על  מדווחת 

אגרי תערוכת  שערב 
טק, שבה היא צפויה 

הסו הסוללות  שילוב  של  פיילוט  שלהציג 
לאריות בחיישנים אלחוטיים לתחום משק 
החלב. השימוש בסוללה נבחן גם בחיישני 

מערכות השקיה לחקלאות. 
כיום  מנוהלת  החלב  משק  בקרת  “כל 
באמצעות חיישנים - על רגל הפרה או על 
אוזנה,” מסבירה ד”ר ניצה קרדיש, מנכ”לית 
עם  בשיחה  מופ”ת,  הטכנולוגית  החממה 
החיישנים  “באמצעות  מעריב.   – עסקים 

תנו מה  אכלה,  הפרה  כמה  יודעים  שהללו 
בת החלב שלה ומה מצבה הבריאותי, אולם 

היא שצריך להח שאחת הבעיות בחיישנים 
הצ’יפ  מתרוקנת.  כשהסוללה  אותם  ליף 

הסולארי יחסוך את החלפת החיישנים.” 
קוד לגיוסים  מצטרף  האחרון  הגיוס  ש 

ביותר  ביצעה, שהסתכמו  שסול-צ’יפ  מים 
דולר מהמדען הראשי ומטרנדליי שממיליון 

נס. מנכ”לית החברה ד”ר שני קיסר ציינה, 
לשימוש  מיועדות  הסוללות  זה  בשלב  כי 

בע אולם  והחקלאות,  שבתחומי התקשורת 
ביתיים  חשמל  במכשירי  גם  ישולבו  תיד 
משותף  ויו”ר  מנכ”ל  רודס,  סטיב  זעירים. 

שבקבוצת טרנדליינס, ציין כי “החברה מעו
בארץ  גדולות  חברות  בקרב  רב  עניין  ררת 

ובעולם.” 
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סיכום חלבי
2011 הייתה שנת שיא בתפוקת 

החלב, 1.338 מיליון ליטרים חלב, 
הכמות הגדולה ביותר אי פעם. 

הצרכן הישראלי צורך כ-200 ליטר 
חלב בשנה, מחירי מוצרי החלב 
בארץ עלו ב-42% משנת 2000, 

אבל מחירי המזון לבקר עלו ב-95%

יובל אופק

114 אלף פרות ייצרו 1.338 מילש -יותר מ
7% מהשנה הקוש  יון ליטר חלב, עלייה של
דמת, בתכולת שומן ממוצעת של 3.65%. 
כ-60% מהפרות בספר העדר קיבוצניקיות 

והיתר – במגזר הפרטי. 
שעל פי הנתונים שמציג לירון תמיר, הכל

כלן הראשי של מועצת החלב, יוצרו בשנת 
ליטרים של חלב, הכש 2011 1.338 מיליון 

הייצור  בעוד  פעם.  אי  ביותר  הגדולה  מות 
עלתה   ,2010 לשנת  ביחס  בכ-7%  גדל 
הצריכה ב-2.44%, ביטוי לחוסר ממנו סבל 
חמה  שנה  שהייתה  ב-2010  החלב  משק 

בחו בענף  שהיה  הייצור  ולעודף  שבמיוחד, 
גידול  כי  לציין,  מעניין  האחרונים.  דשים 
שעלתה  החמאה  בצריכת  חל  במיוחד  חד 
כל  במהלך  מתונה  ירידה  לעומת  ב-20%, 

העשור שקדם לעלייה זו.
מנהל  לשעבר  פלמנבאום,  ישראל  ד”ר 
מציג  החקלאות,  במשרד  חיים  בעלי  אגף 
את התמונה הבינלאומית של ייצור החלב. 
בממוצע  צורכות  המפותחות  המדינות 
המדיש בעוד  בשנה,  לנפש  חלב  ליטר   234

נות המתפתחות צורכות כ-70 ליטר לנפש 
בשנה. בעקבות הצמיחה המהירה של הודו, 
סין, ברזיל ומדינות נוספות, עלו הביקושים 
ב-11  ב-227%  עלו  החלב  ומחירי  לחלב, 
לוו  לחלב  הביקושים  האחרונות.  השנים 
בעולם.  לבקר  המזון  במחירי  חדה  בעלייה 
2005 עלו המחירים ב-100%. לדבש -רק מ

העולמית  המחירים  עליית  פלמנבאום,  רי 
בחלב הביאה לזינוק בייצור החלב במדינות 
במרעה  לגידול  מוצלח  מאקלים  שנהנות 
כמו ניו זילנד, אורוגוואי, ארגנטינה ומדינות 
נוספות. האחרונות הגדילו את ייצור החלב 
באחוזים ניכרים, ומכיוון שהן סובלות פחות 
מגידול  נהנו  הן  המרוכז,  המזון  מעלויות 

ברווחיות הייצור.
הישראלי  הצרכן  זה?  בכל  אנחנו  ואיפה 
צורך כ-200 ליטר חלב בשנה, קצת פחות 
הרבה  אבל  המפותח,  בעולם  מהממוצע 
מעל הארצות המתפתחות. על פי הלמ”ס, 
 2000 משנת  עלה  לצרכן  המחירים  מדד 
בכ-28%, מחירי מוצרי החלב עלו ב-42% 
משנת 2000, אבל מחירי המזון לבקר עלו 
חלק  ספגו  החלב  יצרני  כלומר,  ב-95%! 
ניכר מהגידול בעלויות הגידול, ולא העבירו 

אותו אל הצרכנים.
רחל בורושק, כלכלנית התאחדות חקלאי 
הישראלים  החלב  יצרני  כי  סבורה  ישראל, 

שסבלו במיוחד מהעליות במחירי המזון העו
בעולם  רבות  בעוד שבמדינות  שכן  למיים, 
מהמרעה,  מזון  גם  החלב  יצרני  משלבים 

שלפחות בחלק מחודשי השנה, מבוסס היי
צור הישראלי כמעט אך ורק על מזון מרוכז, 

דני מאירי,
מנכ”ל אגריטך.
צילום: עמי רוז'נסקי

חליבה ברפת בית קמה. צילום: עמי רוז'נסקי

התמונה להמחשה בלבד
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שמחירו כאמור, האמיר בצורה חדה. בשנת 
2011 באופן מיוחד, עלו מחירי התשומות 
ואילו  ב-12.1%,  עבודה(  אנרגיה,  )מזון, 
11.7%, כלומר, שחיש -מחיר המטרה עלה ב

קה קלה בלבד במחיר המטרה לחקלאים.
 

המזון  מחירי  עליית  הייבוא,  איומי  תחת 
שענף  נראה  האוויר,  מזג  ופגעי  בעולם 
החלב הולך להמשיך להיות מרכזי בפרנסת 

המשק הקיבוצי, לפחות בשנים הקרובות.

\ \ \

וירוס חדש באירופה
ד"ר ספי ורסנו

בעקבות  באירופה  התגלה  חדש  וירוס 
וצאן  בבקר  מעוותים  וולדות  של  המלטות 

שוכן המלטות מוקדמות, הפלות וולדות חל
שים. העיוותים בוולדות הם – אי התפתחות 
של חלק מהמוח )עגל\טלה\גדי שנולד ולא 
מסוגל לקום ו\או בעל מבנה ראש מוגדל(, 
שלא  )רגליים  הרגליים  בהתפתחות  פגיעה 

מתיישרות(, חיך שסוע )פתח בחיך העליון(. 
הוירוס כונה שלמברג, על שם הכפר ממנו 
בוירוס  מדובר  הראשונים.  הבידודים  היו 
אקבנה.  לוירוס  קרוב  הסימבו,  ממשפחת 

הוירוס מועבר ע”י יבחושים.
הווטרינרי  במכון  בדקו  הממצאים,  לאור 
13 בדיקות מהפלות שלא אובחן בהן גורם 
אחר. 10 מהבדיקות נמצאו חיוביות לוירוס 
החדש. נבדקו גם וולדות מעוותים ונמצאו 
חיוביים. חלק מהבדיקות נעשו על בדיקות 

שנשלחו מלקוחותינו.

וכבשים  פרות  המליטו\הפילו  לאחרונה 
לתחלואה  המתאימים  וולדות  שבטיפולנו 
בוירוס החדש. פריסת התחלואה נכון להיום 

בין אשקלון, חבל לכיש עד לבית שמש.
וולדות  יש לצפות להמלטות קשות עקב 

מעוותים בחודשים הקרובים.
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מומחים סינים בתחום 
החלב עברו השתלמות 

בישראל
קבוצת מנהלי תחומים סינים בענף החלב 

ביש מקיפה  השתלמות  תכנית  שהשלימה 
בסין  החלב  משק  האחרונות  בשנים  ראל. 
גובר  הולך  וביקוש  מהירה  בצמיחה  נמצא 
לחלב ומוצריו. המשתלמים למדו בארץ על 
להגברת  מתקדמות  בטכנולוגיות  השימוש 
של  ורווחתן  היעילות  שיפור  החלב,  יצור 

הפרות ברפת ובעת החליבה.
אנשי  ידי  על  הועברה  ההדרכה  תוכנית 
עם  בשיתוף  אפיקים  מקיבוץ  אפימילק 
חודשים.  שלושה  ונמשכה  הגליל  מכללת 
ההדרכה  מערכי  תורגמו  התוכנית  לצורך 
קשיים  על  התגברות  תוך  הסינית  לשפה 
כללה  ומכשולי שפה. ההשתלמות  טכניים 
ניסיון עבודה מעשי ברפתות ומכוני חליבה 

ברחבי הארץ. 
הנושאים  מכלול  את  כללה  ההשתלמות 

וה בריאות הפרה  לניהול הרפת:  שהנוגעים 
עגלים, איתור מהיר של שינויים בהתנהלות 
הגדלת  התנהגות”,  “מד  באמצעות  הפרות 
תכולת החלבון והשומן בחלב, זיהוי של חלב 

בעייתי בזמן אמת ובידודו והזנת הפרות.
מומחי הרפת הסינים עוסקים ביצור חלב 
עבור תאגיד מנג’יו הסיני, אחת המחלבות 

הצמי אף  על  בסין.  והמובילות  שהגדולות 
שחה הגבוהה, צריכת החלב בסין עדיין נמו

בישראל  המקובל  לעומת  משמעותית  כה 
ובמדינות המערב. התחזית היא שהצריכה 

תמשיך ותגדל וחברות החלב נערכות לכך.
נהנית ממוני שתעשיית החלב הישראלית 

וזאת בין השאר הודות לרפת  טין רב בסין 
ידי ממש על  שהוקמה  מתקדמת  שהדגמה 

של  האמצעים  מיושמים  ובה  ישראל  לת 
- צ.ח.מ אפיקים. תפוקת החלב  אפימילק 
 5000-6000 היא  בסין  לפרה  הממוצעת 

שליטר לשנה ואילו רפתות שיישמו את הטכ
כפולה  לכמות  הגיעו  הישראליות  נולוגיות 
של 11500 ליטר בשנה, דבר שיצר תהודה 

רבה ברחבי סין. 
בעקבות הצלחת הקורס מתוכננת להגיע 
בחודש  סינים  מנהלים  של  חדשה  קבוצה 
מרץ. הליווי של המנהלים הסינים ממשיך 
גם לאחר חזרתם לסין בעבודתם באמצעות 
יועץ ישראלי של אפימילק המתגורר בסין.
שמידע על הפעילות הבינלאומית של אפי

www.afimilk. באתר:  והמוצרים  מילק 
co.il
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מי הזיז את הגבינה שלי? 
כך נשדדה טרה

הגנבים שפרצו למחלבה למדו את 
סידורי האבטחה, שברו את החומה, 
שדדו עשרות משטחים של גבינה 

צהובה והעבירו אותם לשטחים

אבי אשכנזי

נגנבו  חלב  מוצרי   עשרות משטחים של 
ממחלבת טרה בתל אביב בשווי חצי מיליון 

ששקלים. השודדים למדו את סידורי האבט
המקיפה  החומה  את  שברו  במחלבה,  חה 
אותה  והעבירו  הסחורה  את  גנבו  אותה, 

לרשתות שיווק בשטחים. 
אל  חדרו  הגנבים  כי  מעריכים  במשטרה 

וגנ המחלבה  של  הצהובה  הגבינה  שמחסן 
בו את כל המשטחים שאוחסנו בה. על פי 
הערכת החוקרים, הגנבים למדו את מיקום 
וכן  במקום  האבטחה  מצלמות  השומרים, 

מערכות האזעקה. 
של  האחורית  החצר  אל  הגיעו  השודדים 

התמונה להמחשה בלבד

סינים 
משתלמים 
באפיקים
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יגאל  הרחובות  בצומת  השוכנת  המחלבה, 
אלון ותוצרת הארץ, ובעזרת משאית שברו 
לאחר  מיד  אותה.  חלק מהחומה המקיפה 

שמכן, הם העמיסו למעלה מעשרים משט
חים של גבינה צהובה שהיו אמורים להיות 
בשבוע  הארץ  ברחבי  לחנויות  משווקים 

הקרוב. 
למעלה  הוא  הגנובה  הסחורה  של  שוויה 

חוק הערכת  פי  ועל  שקלים  מליון  שמחצי 
רי המשטרה, מרבית הסחורה הועמסה על 
להימלט מהמקום.  גבי משאיות שהצליחו 
דן  ומרחב  גבעתיים  משטרת  של  כוחות 
שני  לאתר  הצליחו  המחלבה  אל  שהגיעו 

חשודים. 
אחד מהחשודים במעורבות בפריצה הוא 

תושב השטחים. בס והאחר  טירה,  שתושב 
מוך להם נמצא טנדר שככל הנראה שימש 
אותם בעת הפריצה. במשטרה בודקים אם 
חברי הכנופיה זכו לקבל מידע פנימי בטרם 

ביצעו את הפריצה. 
שנוסף לכך, מנסים במשטרה לאתר חשו
שדים נוספים אך גם את שלל הגניבה ובו טו

נות של גבינה צהובה. כאמור על פי הערכה 
של חוקרי משטרת מרחב דן השלל הועבר 
לשווקאת  מנת  על  הנראה  ככל  לשטחים, 

המוצרים במחירים מוזלים. 
“זה לא רק שוד הגבינה הגדול ביותר אלא 

ששוד הכולסטרול הגדול ביותר שהיה בישר
אל” - אמר גורם במשטרת תל אביב.
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לראשונה מזה שמונה 
שנים יבוטלו חגיגות 

החלב
עמי רוז’נסקי

דרורי אומר  מנכ”ל מועצת החלב שייקה 
כי, השנה תהיה זאת הפעם הראשונה אחרי 

החלב  חגיגות  יתקיימו  שלא  שנים  שמונה 
ואין כל  בישראל. “ענף החלב נתון בסכנה 

שסיבה לחגוג כאשר גורמים בממשלה נחו
שים לפגוע במשק החלב הישראלי ותושבי 

הפריפריה.” אומר דרורי. 
והדירים  הרפתות  המחלבות,  זאת,  עם 

ייחו פעילויות  ויתקיימו  פתוחים  שיישארו 
דיות והציבור הרחב מוזמן לבוא ולהכיר את 

הענף המפואר והאנשים שמאחוריו. 
8 שנים לאחר תחילתה של מסורת “חגיגות 
ביום  החלב  מועצת  הודיעה  החלב”  שמחת 
חגיגות שמחת החלב  ביטול  ד’ האחרון על 
במתכונתן  שהתקיימו  כפי  בישראל,   2012
המסורתית מצפון ועד דרום בכל המחלבות, 

הרפתות והדירים ברחבי ישראל.
סיבת הביטול היא הסכנה המרחפת מעל 
ענף החלב הישראלי לאור המלצות גורמים 
קשה  באופן  לפגוע  המאיימים  בממשלה 

בענף החלב הישראלי וברפתנים בעיקר. 
דרורי מנכ”ל מועצת החלב מוסיף,  שייקה 

שנחו מי  בממשלה  שיש  העובדה  לאור  שכי 
שים להרוס את משק החלב המפואר שנבנה 
ולאיים על פרנסה של  במשך עשרות שנים 

שאלפי רפתנים, נוקדים, חקלאים, גבנים ופו
החלב  במועצת  הגיעו  בפריפריה,  ייצור  עלי 
למסקנה שאין טעם לקיים את חגיגות שמחת 

החלב לאור הסכנות המאיימות על הענף.
גורמים  של  ההמלצות  אבסורדי,  “באופן 

בת בפגיעה  מתמקדות  בממשלה  ששונים 
עשייה הישראלית ובחקלאי ישראל, מדובר 
בפגיעה ודאית ואנושה בענף המקומי. אם 
הישראלי  הצרכן  חדשה  המדיניות  תיושם 
יהיה תלוי תוך שלוש שנים בחסדי התנודות 
וישלם  המאפיינות את ענף החלב בעולמי 

ביוקר רב בגין מחסור בתוצרת טרייה.” 
החלב,  במועצת  מבהירים  זאת,  עם  יחד 
15- לתאריכים  שתוכננו  הפעילויות  כי 

בכל  כסדרן.  להתקיים  צפויות  במרץ   24
והדירים ברחבי הארץ  המחלבות, הרפתות 
הרחב  הציבור  ייחודיות.  פעילויות  יתקיימו 
להכיר  במטרה  לאירועים  להגיע  מוזמן 
וליהנות ולהביע תמיכה בגאווה הישראלית 

והאנשים שמאחוריה. 
מועצת החלב מציינת מידי שנה את חגיגות 

שמחת החלב בעונת השיא בתנובת החלב.
וכוללות  ימים  כעשרה  נמשכות  החגיגות 

שמגוון של אירועים ופעילויות לכל בני המש
סיורים  כמו:  החלב,  בענף  הקשורים  פחה 
מודרכים, הסברים על תהליכי ייצור, טעימת 
גבינות, השקת מוצרים חדשים ועוד. אתר 

www.milkway.co.il :חגיגות החלב
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בשנה האחרונה צרכו 
במדינת ישראל 102,644 

טון בשר
בקר  בשר  כ-60%  צורכים  הישראלים 
קפוא לעומת כ-40% בשר בקר טרי. פער 

שהמחירים בין קפוא וטרי מצטמצם עם הש
נים.

 1.23 כ-  על  עומד  בישראל  הבקר  משק 
מיליארד שקל לקראת יום העצמאות 2012, 
מדווחת מועצת הבקר כי הערך הכלכלי של 
 1.23 כ-  על  עומד  בישראל  הבקר  משק 
ערך  מסך  כ-8%  המהווה  שקל,  מיליארד 

התפוקה החקלאית.
בשנת  בישראל  טרי  בקר  בשר  צריכת   
בשר  טון  אלף   37 כ-  על  עומדת   ,2012
 103 היא  הכללית  הבשר  וצריכת  בשנה, 
היא  לנפש  הממוצעת  הצריכה  טון.  אלף 
לשם  כאשר  בשנה  בקר  בשר  ק”ג   13.50

בארגנ הבשר הממוצעת  צריכת  שהשוואה, 
טינה היא 65.9 ק”ג לנפש. 

בשר  בצריכת  כי  מהנתונים,  עולה  עוד 
צורכים הישראלים כ-60% בשר בקר קפוא 
לעומת כ-40% בשר בקר טרי, כאשר פער 

שהמחירים ביניהם הולך ומצטמצם עם הש
נים. כך למשל, בשנת 97’ הפער בין הבשר 
וכיום   2.5 של  יחס  על  עמד  לטרי  הקפוא 

מדובר על פחות מ-1.8.
בקר  שבשר  היא,  לציון  חשובה  נקודה 
תזונתיים  יתרונות  עם  מזון  הינו  טרי 

חלבו שפע  מכיל  טרי  בקר  בשר  שרבים. 
נים, ויטמינים ומינרלים שחיוניים לגופנו 
מהווה  הוא  טובה.  בריאות  על  ושומרים 
לבריאות,  ותורם  מאוזנת  מתזונה  חלק 
חיוניים  תזונה  רכיבי  אספקת  באמצעות 
יתרונות  ביניהם:  משמעותיות,  בכמויות 
בשומן, בתכולת ויטמין 12B ואבץ, אשר 
בנוסף,  העוף.  מבשר  כמה  פי  גבוהות 
ועלותם  נתחי בשר בקר פשוטים להכנה 

אינה גבוהה. 
כי לעיתים  אנשים רבים אינם מודעים 
ברכישת בשר בקר טרי, נמכר להם בשר 
בשר  של  במסווה  שהופשר,  קפוא  בקר 

שייקה פותח את חגיגות החלב בשנה שעברה

מיכלית בכניסה למחלבת טרה 
בתל אביב, הועברו לשטחים 
לשיווק במחיר מוזל .     צילום: 
יהונתן שאול
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
בקר טרי ואף במחירו של בשר בקר טרי. 
בשר  “אמנת  את  יזמה  הבקר”  “מועצת 
מתחייבים  האמנה  במסגרת  טרי”.  בקר 
אמת  דיווח   - צרכנית  ליושרה  הקצבים 
לצרכן לגבי מקור הבשר, איזה סוג בשר 
ברורה  הפרדה  ולבצע  רוכשים,  הם  בקר 

שבין בשר בקר טרי לבשר הקפוא באמצ
נפר ותצוגה  ובולט  שעות שילוט מתאים 

דת. זאת מתוך ההבנה כי בשר בקר טרי 
יותר  מזין  יותר,  בריא  יותר,  טעים  הוא 
ומכירה וצריכה של בשר בקר טרי תטיב 

עם הצרכן.
יום  לקראת  הבקר,  מועצת  נתוני  על-פי 
בארץ  צריכת בשר הבקר  עולה  העצמאות 
עליש ל-20%   15% בין  -  באופן משמעותי 

טון   1230 לצרוך  צפויים  והישראלים  יה, 
של בשר. הנתחים הפופולאריים ביותר הם 
סינטה  אנטריקוט,  לצלייה:  המיועדים  אלו 

ופילה.

\ \ \

ענף החלב נצבע
 בירוק

בעולם ציינו את יום כדור הארץ, 
אך בענף החלב זהו הוא כבר 

עניין שבשגרה - להשקיע באיכות 
הסביבה!

רק  לא  מייצרת  הישראלית  החלב  רפת 
אלא  בעולם,  ביותר  האיכותי  החלב  את 

ביו הידידותיות  הרפתות  בין  נמנית  שגם 
כולנו  שבו  הגלובאלי”  ב”כפר  לסביבה  תר 
למדינה  נחשבת  ישראל  למעשה,  חיים. 

שפורצת דרך בתהליכי שיפור איכות הסבי
בה ברפתות. 

 ₪ ממיליארד  יותר  של  עתק  בהשקעת 
הרוב  ענק,  מרפורמת  כחלק  כולו,  בענף 
הפכו  הארץ  ברחבי  הרפתות  של  המכריע 

שלרפתות מרווחות, מטופחות ותורמות לאי
כות הסביבה – לרווחת הרפתנים והעדר גם 

יחד. 

מנכ”ל מועצת החלב שייקה דרורי מעריך, 
שכי גם לאחר השלמת הרפורמה – לפני כאר

בע שנים, ממשיך המקטע החקלאי בענף 
מידי   - האחרונות  בשנים  ומשקיע  החלב 
איכות  בהבטחת  ש”ח  מיליון   50 כ-  שנה 
הסביבה: טיוב המצע עליו הולכות הפרות, 
טיפול ראוי בזבל הפרות, שימוש יעיל במים 

שוהפניית מים מושבים לגידולי המספוא, ני
צול חומרי לוואי של תעשיית המזון – כגון 

קליפות הדרים כמזון לפרות ועוד. 
מו תומכת  הפעילות,  את  לעודד  ש“כדי 

לבחירת  שנתית  בתחרות  החלב  עצת 
תעש שגם  וכמובן  המטופחת,”  ש“הרפת 

יית החלב )המחלבות והמפעלים השונים( 
ניכ שמשקיעים באיכות הסביבה סכומים 

רים אף הם”.
שדרורי מציין, כי בשנים האחרונות מיי

צרות הרפתות לא רק חלב איכותי אלא 
לסביבה,  וידידותית  איכותית  אנרגיה  גם 
מהרפתות  רבות  של  הגגות  על  כאשר 

שהותקנו פאנלים סולאריים להפקת אנר
גיה. 

6 2 3 4 2 7 7
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התחממות
בשוק הגלידות

בנוסף להתחממות מזג האוויר, מבשר הקיץ המתקרב אלינו בצעדי ענק על התחממות 
מסוג אחר: זו של שוק הגלידות והשלגונים

| כתב: עלי קדם | 

כבר  היא  הגלידה 
תערו אותה  לא  שמזמן 

חלב,  של  פשוטה  בת 
לוואי  וטעם  סוכר, 
או  וניל  כמו  כלשהו 
לנו  שהכינה  פירות, 
הביתי.  במטבח  סבתא 
הגלידה  מוצרי  שוק 

שהפך לתחרותי ומתוחכם, ומציע לצרכן מג
וון של מוצרים. כמו בכל שוק בשל יש בו 

שמוצרים עממיים, כדוגמת ה”ארטיק” המי
תולוגי שהפך בכלל לשם גנרי, ועד למוצרי 
פרמיום לאניני הטעם )והכיס( - מגנום של 
שטראוס ואחרים. השוק הוא מורכב ומגוון 

אינדבי לצריכה  מוצרים  בו  יופיעו  שביותר: 
דואלית )השלגונים( ומשפחתית )קופסאות 
הגלידה(. יהיה בו שיווק לצרכן הסופי, עם 
התייחסות מיוחדת – וזה כמעט מובן מאליו 

ש– לילדים ולנוער, בצד מכירה לשוק המוס
שדי – בתי מלון, צה”ל, ועוד. עוד סיווג שנ

הוג אצל אנשי השיווק הקמעונאי, הוא בין 
מוצרים לקניות אימפולס, שהצרכן מבצע 
ללא תכנון מוקדם )נכנס למקרר השלגונים 
ושולף את המוצר שנראה לו באותו הרגע( 

שלבין קנייה מתוכננת – לדוגמא גלידה מש
פחתית בסופר. 

הגלידות  בשוק  הגדולות  המתחרות  שתי 
הן שטראוס עם חברת האם שלה יוניליוור, 

מול נסטלה, בעלת השליטה באוסם. בעוד 
הגלידות  את  למתג  ממשיכה  ששטראוס 

שהגלי הרי  “שטראוס”,  הכללי  השם  שתחת 
דות והשלגונים של נסטלה מבודלים מהשם 
“אוסם”, ולכן המותג “נסטלה” נתפס בעיני 
בשני  מדובר  ייחודי.  גלידות  כמותג  הצרכן 

ששחקנים - ענקים, בעלי “כיס עמוק” כשמדו
שבר בתקציבי פרסום. ואכן, צפוי שנצפה בק

רוב בקרב איתנים בין החברות, שינסו לכבוש 
את ליבנו, על מנת שנפנק את עצמנו באחת 

ממבחר הגלידות המפתות המוצעות.
הרכב,  או  האופנה  בעולם  כמו  ממש   

אי לערוך  נוהגות  הגדולות  שהשחקניות 
אליו  החדשה,  העונה  לקראת  השקה  רוע 
וילדים,  חיים  סגנון  מזון,  כתבי  מוזמנים 
נחשפים  ובו  ציבור,  יחסי  אנשי  גם  כמו 
וייצורם  פיתוחם  שעל  החדשים  המותגים 
מילות  שעברו.  בשנים  או  בשנה,  עמלו 
המפתח בפיתוח מוצרים אלה הן – לפנק, 

שלרגש, להפתיע ולחדש. למרות שלא מדו
הגלידות משחק  בשוק  הייטק,  במוצר  בר 
והחידושים,  החדשנות  עניין  מאוד  חזק 
והיצרניות מנסות בכל שנה להתעלות על 

מתב החדשנות  חדשים.  ברעיונות  שעצמן 
שטאת בטעמים חדשים ואקזוטיים, בשילו

לאריזות.  יצירתי  ובעיצוב  מפתיעים,  בים 
שטראוס  של  החדש  המגנום  למשל  כך 
יופיע השנה בגרסת “סופר פרמיום”: שתי 

שכבות של שוקולד לבן, ושוקולד חלב עם 
את  שעברה  בשנה  השיקה  נסטלה  נוגט. 
חדש  בטעם  ג’ויה  המשפחתית  הגלידה 
ומתוחכם – עוגת גבינה ותות עם עוגיות, 

שאך מוצר הדגל שלה הוא עדיין סדרת “קר
הטעם,  לשילובי  קץ  שאין  נדמה  מריה”. 
החיך  את  לפנק  שנועדו  והצבע  המרקם 

אנין הטעם שלנו בכל פעם מחדש.
מעיניהם  נעלם  לא  הבריאות  מזון  טרנד 
איך  המוצרים.  ופיתוח  השיווק  אנשי  של 

מע בליקוק  לחטוא  הצרכן  את  שמפתים 
כאן  רגשי אשמה?  לחוש  בלי  הגלידה,  דני 
היוגורט,  גלידות  כמו  מוצרים  של  מקומם 
בעלות אחוזי שומן נמוכים, וכן הסדרות של 
מוצרי “לייט” דלי סוכר. חלק מהמותגים – 

שכך מבטיחים לנו – עשויים “ממוצרים טבע
יים בלבד”. אבל בינינו, מי יכול לעמוד בפני 
גלידת שמנת אמיתית, שנמסה בפה ונותנת 
לנו הרגשה ברורה שפשוט אין משהו יותר 

טוב...
הקידום,  סרטי  של  מטרתם  בדיוק  וזוהי 

מנ אלה  בטלויזייה.  והפרסום  שהמיתוג 
סים לשכנע אותנו שמדובר בתשוקה )מה 
זה  אין  בפניה.  לעמוד  אפשר  שאי  שנכון( 
משתמשות  לגלידה  שהפרסומות  מקרה 
 – מיניים  רמזים  כולל  רומנטיות,  בסצנות 
לרומטיקה  גם  משותפות  ותשוקה  אהבה 

וגם לאוכל המפנק. 

הרפת והשיווק
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ראה אור:ספר הזהב 
לחקלאות ולהתיישבות

לרגל 150 שנות חקלאות והתיישבות בישראל יצא לאור ספר הזהב לחקלאות והייתישבות 
אשר מורכב ממגוון רחב של תחומים העוסקים בחקלאות והייתישבות, כשהמוטיב המנחה 

הוא פריצות דרך טכנולוגיות בחקלאות, “מעבודת האדמה - לחקלאות חכמה” 

לרגל  ולהתיישבות,  ספר הזהב לחקלאות 
בישראל,  והתיישבות  חקלאות  שנות   150
ראה אור בימים אלה. אירוע חגיגי להשקת 
הספר התקיים ב-3 במאי במועצה אזורית 

ופיתוח  החקלאות  שרת  במעמד  אשכול, 
במ.א.  הבחירה  נוקד.  אורית  הגב'  הכפר 
ליישובי  הצדעה  כאות  נעשתה  אשכול 

עוטף עזה. 

ידי  על  נערך  עמוד,   420 המכיל  הספר, 
עדנה  יוזמתה של  פרי  והוא  צבן  חיים  ד”ר 

הי ה"זמן  ההתיישבות  עיתוני  מנהלת  שזיו, 
רוק" ו"קו למושב", מקבוצת מעריב. הספר 

| כתב: יעקב לזר | 

מעבודת האדמה לחקלאות חכמה

על הספר
במשך שנות דור, מלפני קום המדינה ולאחריה, המתיישבים 
אשר  עריה  ותושבי  ליישבה  שבאו  אליה  העולים   - בארץ 
פרצו את החומות -  החלו לגאול את אדמת ארץ ישראל. 
הם היו חסרי ניסיון בעבודת החקלאות. תוך התמדה ודבקות 
במטרה החלו לפתח חקלאות מודרנית, חקלאות שאפשרה 
לספק מזון לתושבי הארץ ויותר מאוחר גם פנתה לאפיקים 

של יצוא.  
בתוכו את התפתחות  ישראל מרכז  150 לחקלאות  הספר 
ענף החקלאות בישראל מראשיתו ועד ימינו. הספר מגולל 
את ההתפתחות המדעית, הטכנולוגית, החברתית והכלכלית 

של ענפי הייצור החקלאי – הצומח והחי.
המעיין בספר יזכה להבין את מקומה הייחודי של החקלאות 
בנופי ארצנו. החקלאות כמזינה את האדם ודואגת לביטחונו 
הקיומי, כמקימת ההתיישבות, מחנכת לערכים, מייצרת ידע 
יוזמות עסקיות, כינון יחסים  ומחקר מדעי, פיתוח טכנולוגי, 
את  מהווה   – לכול  ומעל  הסביבה.  על  ושמירה  בינלאומיים 

החיבור הישיר של האדם לאדמתו. 
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שנות חקלאות בישראל
150

שנות חקלאות והתיישבות בישראל



מורכב ממגוון רחב של תחומים העוסקים 
בחקלאות והתיישבות, כשהמוטיב המנחה 
שבו הוא פריצות דרך טכנולוגיות בחקלאות, 

“מעבודת האדמה – לחקלאות חכמה”.
החקלאות,  מהות  בתכנים:  עוסק  הספר 
תקופות היסטוריות, מוסדות וחברות בענף 

שהחקלאות, סוגיות מיוחדות, ואישים בחקל
אות. הספר מקיף את כל תחומי החקלאות 
בארץ מכל ההיבטים הקשורים בה – קרקע, 

שמים, עבודה, מיכון וטכנולוגיה, צורות הת
שיישבות, אישים שונים וכיו”ב. הפרק ההיס

טורי מכיל סקירה על חקלאות בזמן התנ”ך 

שוהמשנה, חיבת ציון, תקופת העליות, מל
עד  והמרי  המאבק  תקופת  העולם,  חמות 
בחלק  ישראל.  במדינת  וחקלאות   1948
המוקדש למוסדות וחברות בחקלאות ישנו 

שפרק כללי על עיבוד תוצרת החקלאית, ונ
אגרקסקו,  תנובה,  כמו  חברות  סקרות 
מהדרין, וכן יקבים, בתי בד מחלבות ועוד. 
שסוגיות מיוחדות בהן עוסק הספר – הת

פתחות ענף ההדרים, קיום מצוות שמיטה, 
שחקלאות בקיבוץ וחקלאות במשק משפח

בעתיד,  החקלאות  פני  החולה,  שיקום  תי, 
ועוד. הפרק על אישים בחקלאות עובר על 
יצחק  מהחקלאי  השונות,  התקופות  פני 
ומהם  ורוטשילד  מונטיפיורי  דרך  אבינו, 
גבתי,  חיים  וייץ,  יוסף  הרצפלד,  לאברהם 
אהרון אוזן, וגמור באנשי חקלאות בימינו – 
שאול שמחון, יוסי ישי, אריק רייכמן, יונתן 

בשיא, שלמה תירוש ורבים רבים אחרים. 
באירוע ההשקה החגיגי של הספר, בנוסף 
לדברי ברכה שהושמעו שהמרכזי ביניהם היה 
של השרה אורית נוקד, הוקרן סרטון “פריצות 

שדרך בחקלאות” שהופק במיוחד לאירוע, והו
פיעו להקת הגבעטרון ויהורם טהר לב. 

משמאל: יורם טביבי , מנהל עיתון "יבול שיא", טל רז  מנכ"ל מעריב, שרת החקלאות, אורית נוקד, עדנה זיו, מנהלת עיתוני ההתיישבות 
ויוזמת פרוייקט "ספר הזהב" מקבוצת "מעריב"  וחיים ילין, ראש המועצת אשכול.     צילום: יהודה לחיאני
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החקלאות בישראל
בשנת 2011

|  הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה | 

בשנת 2011 ערך התפוקה החקלאית היה 
28.4 מיליארד ש”ח )גידולים צמחיים 17.1 
מיליארד   11.3 חיים  ובעלי  ש”ח,  מיליארד 
ש”ח( – עלייה של 5.6% לעומת שנת 2010. 
התפוקה  )ערך  הגולמי  המקומי  התוצר 
כגון:  הקנויה  התשומה  פחות  החקלאית 
היה  הבלאי(  כולל  הדברה,  וחומרי  דשנים 
כ-12.8 מיליארד ש”ח. התוצר המקומי הנקי 
)תוצר מקומי גולמי ללא הבלאי( היה 10.8 
מיליארד ש”ח, ובנוסף לכך כ-0.6 מיליארד 
ש”ח פיצויים ותקבולים נוספים בענף )כגון: 
עלייה  אחרים(  ותקבולים  מביטוח  פיצויים 
ההכש הקודמת.  השנה  לעומת   11.4%  של

ב-11.4  הנובעת מחקלאות הסתכמה  נסה 
מיליארד ש”ח. 

התמורה  ניכוי  לאחר  לחקלאים,  היתרה 
 5.9 הייתה   2011 בשנת  שכיר,  למשרות 
מיליארד ש”ח – ירידה של 6% לעומת שנת 
2010. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי 
הריבית שמשלמים החקלאים עבור פעולות 

ייצור. 
החקלאית  התפוקה  כמות   2011 בשנת 
התפוקה  כמות  ב-2.3%.  עלתה  הכוללת 
הצמחית נותרה ללא שינוי )בירקות, תפו”א 
בפרי  ואילו  עלייה של 4.2%  חלה  ומקשה 
הדר ירידה של כ-15%(. לעומת זאת, חלה 
עלייה בכמות תפוקת בעלי החיים )5.8%(. 
3.3% במחירי התש  במקביל, חלה עלייה של

בערך   5.6% של  ועלייה  החקלאית  פוקה 
התפוקה הכולל )עלייה של כ-9.5% בערך 
תפוקת בעלי החיים ו3.2% בערך התפוקה 

הצמחית(.
2011 חלה עלייה של כ-12% בכש  בשנת

מות גידולי השדה, בין היתר בעקבות עלייה 
חלה  זאת  לעומת  ושמן.  תעשייה  בגידולי 
14% בפרי הדר, בין היתר כתוש -ירידה של כ

צאה מנזקי ברד שפקדו את ישראל במהלך 
חודש נובמבר. הנזק שנגרם למגדלים תרם 
לעליית מחירים בפרי הדר )8%(. בתפוקת 
בעלי החיים חלה עלייה של כ-7% בכמות 
חלה  במקביל  הכבשים.  וחלב  הבקר  חלב 
עלייה במחיר חלב הבקר של 13% ובמחיר 
עלייה  חלה  כ-10%.  של  הכבשים  חלב 
ועלייה של כ-4%  של 16% בכמות הדבש 

במחיר הדבש. )ראה תרשים 1,2,3(
2011 )בהשש  בערך היצוא החקלאי בשנת

בשנת 2011
ערך התפוקה החקלאית1 - 28.4 מיליארד ש”ח, עלייה של 5.6% לעומת 2010

 ערך התשומה החקלאית2 - 17.6 מיליארד ש”ח, עלייה של 11.2% לעומת

2010

עלייה של כ-12% בכמות גידולי השדה, ובעיקר בכותנה

ירידה של כ-14% בכמות פרי הדר

 כמות התוצרת המיועדת ליצוא ירדה ב-2.9%, בהמשך לירידה של 2.5% בשנה

הקודמת

מחירי התוצרת ליצוא עלו ב-5.0% לעומת 2010

עלייה של 51.6% בכמות הרימונים המיוצאת לעומת 2010

ירידה של 59.8% בכמות עגבניות שרי המיוצאת לעומת 2010

עלייה של 6.8% בכמות חלב הבקר וחלב הכבשים

עלייה של 18.1% במחירי המספוא לעומת 2010

עלייה של 16.0% במחירי דלק שמנים וחשמל לעומת 2010

עליה של 13.9% במחירי המים לעומת 2010

1 תפוקה חקלאית - ערך הייצור החקלאי בתוספת השקעה במטעים צעירים ובייעור

מענפים  החקלאות  ענף  ע"י  שנקנו  והשירותים  החומרים  סך   - חקלאית  2 תשומה 

אחרים בישראל ומיבוא תוצרת הביניים והפחת במחירי חידוש.
3 מבטא את ערך ירידת הערך של הנכסים הקבועים שטרם תמו חייהם הכלכליים, 

כתוצאה משחיקה פיזית, מהתיישנות ומנזק מקרי.
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וואה לשנת 2010(, חלה עלייה של 2.0%. 
שמבין תוצרי החקלאות ליצוא, נרשמה עלי

לוותה  אשר  כותנה,  בכמות   133% של  יה 
בנוסף   .13.9% של  בשיעור  מחיר  בעליית 
נרשמה עלייה של 33% בכמות יצוא תפו”א 
ועלייה של 30% במחיר. במקביל, נרשמה 
ירידה של 14.7% בכמות פרי הדר, ועלייה 
של  ירידה  חלה  כן  כמו  במחיר.   5.0% של 
שיוצאה  הדרים  ללא  הפירות  בכמות   8%

)ראה טבלה 1(.
 12.0% של  עלייה  נרשמה   2011 בשנת 

שבמחירי התשומה הקנויה בחקלאות, בהמ
לשנת   2009 לעלייה של 3.0% משנת  שך 
במחירי  עלייה  חלה   2011 בשנת   .2010
המספוא )18.1%(, במחירי הדלק, השמנים 
והחשמל )16.0%(, במחירי המים )13.9%( 
במחירי הדשנים והזבלים )12.1%(, במחירי 
8.8%(, במחירי הובלה שכוש )חומרי הריבוי 

רה )8.1%(, במחירי חומרי האריזה )4.2%( 
ובמחיש  )2.6% ותיקונים  החלפים  )במחיר 

חומרי  מחירי   .)2.5%( ושונות  מינהל  רי 
כמות  שינוי.  ללא  כמעט  נותרו  ההדברה 

עלתה  לחקלאים  ששווקה  ההדברה  חומרי 
והזבלים ששווקה  הדשנים  כמות  ב-6.9%, 
לחקלאים עלתה ב- 6.1%, כמות המספוא 
ששווקה לחקלאים עלתה ב- 2.0% ולעומת 
זאת כמות המים ששווקה לחקלאים ירדה 

ב- 8.1% )ראה תרשים 4(. 

הגדרות:
והשירותים  הסחורות  ערך  תפוקה: 
הסחורות  ערך  למעט  במפעל,  המיוצרים 
שעבורה  לפעילות  המשמשים  והשירותים 

שאין המפעל מסתכן בשימוש במוצרים לצו
והשירו ערך הסחורות  ולמעט  הייצור,  שרך 

סחורות  )להוציא  צורך  מפעל  שאותו  תים 
בנכסים  להשקעה  שמשמשים  ושירותים 

שקבועים או במלאי או לצריכה סופית עצ
מית(.

תפוקה חקלאית: תוצרת חקלאית )ליעדי 
שיווק מקומי, יצוא ותעשייה, וכן עודפים( 

הק או  )החקלאית  השנה  במשך  ששיוצרה 
לנדרית(, כולל תוצרת ששווקה לאחר תום 

שאותה שנה. התפוקה החקלאית כוללת: תו

צרת משווקת, צריכה עצמית במשק, שינוי 
שבאינוונטר חי, תוצרת ביניים והשקעות במ

טעים צעירים ובייעור.
:תקופת ההתייחסות לגבי גידולים שייש
30 בספטמבר )כגון פיש  צורם מסתיים עד

רות הקיץ(, הנתונים לשנת לוח זהים לאלה 
של שנה חקלאית. עבור ירקות ובעלי חיים 
לוח.  לשנת  מסוכמים  הנתונים  ותוצרתם, 
נתוני פרי הדר, אבוקדו, בננות וגידול פרחים 

הם לפי שנה חקלאית.
:צריכה מקומית תוצרת חקלאית שהופנש
שתה לצריכה ישירה של האוכלוסייה בישר

אל; כולל תוצרת הנצרכת בידי בעל המשק 
ומשפחתו )“צריכה עצמית”(.

המסופקת  תוצרת  מקומית:  תעשייה 
לאחר  המיוצאת  תוצרת  לרבות  לתעשייה, 

עיבוד תעשייתי.
טרייה  חקלאית  תוצרת  חקלאי:  יצוא 
המיוצאת למעשה באותה שנה. היצוא אינו 
כולל מכירות לאזורי יהודה והשומרון וחבל 

עזה.
סחורות ושירותים חקלש  תוצרת ביניים:

הייצור  בתהליך  תשומות  המשמשים  איים 
החקלאי, לא כולל שימוש בנכסים קבועים 
להזנת  המשמשת  שעורה  )כגון  )פחת(, 

סו כתוצרת  אדם  לבני  ומזון  חיים,  שבעלי 
פית(. המידע על תוצרת זו כולל נתונים של 

באינ שהשמדת תוצרת חקלאית, של שינוי 
שוונטר חי ושל מכירות לאזורי יהודה והשומ

רון וחבל עזה.
הנתונים  לבשר:  חיים  בעלי  תפוקת 

שבמשקל חי. נתוני השחיטות בבתי המטבח
יים מתקבלים מהשירותים הווטרינריים.

והשירותים  החומרים  כל  סך  תשומה: 
ומיבוא, שנרכשו  בישראל  מענפים אחרים 
בידי החקלאים )התשומה הקנויה(, תוצרת 

הביניים והפחת במחירי חידוש.
ההכנסה שמקורה בחקלאות: הכנסתם 
של גורמי הייצור “הראשוניים” )עבודה והון( 
המועסקים בחקלאות. ההכנסה נאמדת על 

שידי הפחתת ערך התשומה מהערך של הת
פוקה החקלאית ושל הפיצויים והתקבולים 

הנוספים לענף.
ההכנסה  של  כאן  המופיעים  האומדנים 

המופי מאלה  שונים  בחקלאות,  ששמקורה 
שבהם  לאומית,  חשבונאות  בפרסומי  עים 
נוספות ההכנסות ממוסדות שלא למטרות 

רווח המגיעות לענף החקלאות.
פיצויים ותקבולים נוספים לענף: כלל 
ההעברות לענף )פרט לסובסידיות ליחידת 
הביטוח  מחברות  פיצויים  כולל  תוצרת(, 
פיצויים  בצורת,  פיצויי  טבע(,  נזקי  )כגון 
עבור קיצוץ במים, השלמת שכר ותקבולים 
אחרים לענף )כגון הדברת מזיקים, פיצויים 
בגין מחלות ושנת שמיטה, סיוע בגין נזקי 
טבע(. תקבולים אלו מתייחסים לשנה שבה 

הועברו לחקלאים.
קודם:  )מונח  שכיר  למשרות  תמורה 
ההוצש סך  שכירים”(  לעבודת  :“תמורה 

אה לשכר ומשכורת והוצאות נלוות לשכר 

 ובנוסף, ח" מיליארד ש10.8היה ) תוצר מקומי גולמי ללא הבלאי(התוצר המקומי הנקי . ח"מיליארד ש

) תקבולים אחריםופיצויים מביטוח : כגון(ח פיצויים ותקבולים נוספים בענף " מיליארד ש0.6-לכך כ

 מיליארד 11.4-ההכנסה הנובעת מחקלאות הסתכמה ב.  לעומת השנה הקודמת11.4% של עלייה

  . ח"ש

 –ח " מיליארד ש5.9 הייתה 2011בשנת , לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, היתרה לחקלאים

בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים החקלאים . 2010 לעומת שנת 6% של ידהיר

  .עבור פעולות ייצור

  )ח"במיליארדי ש (2011חשבון ענף החקלאות . 1תרשים 

0 5 10 15 20 25 30

יתרה 

תמורה למשרות שכיר 

הכנסה נובעת מחקלאות 

תשומה   

תפוקה  

מיליארדי ש"ח

  

11.3 חיים  בעלי   17.1  – צמחיים גידולים 28.4 

  17.6 משרות שכיר  בלאי לא כולל תמורה לכולל

  

  1לנתוני תרשים 

 נותרה ללא כמות התפוקה הצמחית. 2.3%- בעלתה כמות התפוקה החקלאית הכוללת 2011ת בשנ

לעומת ). 15%- ואילו בפרי הדר ירידה של כ4.2%א ומקשה חלה עלייה של "תפו, בירקות (שינוי

 במחירי 3.3% של עלייהחלה , במקביל). 5.8%( בכמות תפוקת בעלי החיים עלייהחלה , זאת

 בערך תפוקת בעלי 9.5%-עלייה של כ( בערך התפוקה הכולל 5.6%ייה של התפוקה החקלאית ועל

  ).התפוקה הצמחיתערך  ב3.2%והחיים 

בין היתר בעקבות עלייה בגידולי תעשייה ,  בכמות גידולי השדה12%-עלייה של כ חלה 2011בשנת 

דו את  שפקמנזקי ברדבין היתר כתוצאה  ,  בפרי הדר14%-לעומת זאת חלה ירידה של כ. ושמן

). 8%( בפרי הדר לעליית מחירים תרםהנזק שנגרם למגדלים . חודש נובמברישראל במהלך 

במקביל חלה עלייה .  בכמות חלב הבקר וחלב הכבשים7%-חלה עלייה של כ בתפוקת בעלי החיים

בכמות הדבש  16% חלה עלייה של . 10%- ובמחיר חלב הכבשים של כ13%במחיר חלב הבקר של 

  . במחיר הדבש4%-ועלייה של כ
  

   כל שנה לעומת קודמתה –אחוז השינוי בערך התפוקה החקלאית . 2תרשים 

 10.8 מקומי נקי תוצר    0.6תקבולים נוספים ו פיצויים

5.5

5.9 

תרשים 1. חשבון ענף החקלאות 2011 )במיליארדי ש”ח(

תרשים 2. אחוז השינוי בערך התפוקה החקלאית - כל שנה לעומת קודמתה 
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  2 תרשים לנתוני    

  

  לפי ענף, ערך התפוקה החקלאית. 3תרשים 

ירקות, תפו"א 
ומקשה
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פרי הדר
5%

מטעים, ללא פרי 
הדר
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שונות
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17%
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ש"ח סה"כ 28.4 מיליארד 

  

  3 תרשים לנתוני  

  

  לפי יעדים, )אחוזים(כל שנה לעומת קודמתה , שינויים בתפוקה החקלאית ובמחיר. 1לוח 

  
 אחוז שינוי במחיר אחוז שינוי כמותי יעד
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ומשכורת. אינה כוללת זקיפת שכר לעבודת 
בעלי המשקים.

כולל הון יציר מוחשי ולא מוש  מלאי הון:
חשי )תכנה(; דהיינו, לא כלולים בו נכסי הון 

כלו לא  כן  כמו  ונכסים כספיים.  יציר  שלא 
לים בו מלאי חומרי גלם, מוצרים מוגמרים 

ומוצרים בתהליך.
ערך כולל  מלאי ההון במשק החקלאי: 

של הנכסים הפיזיים הקבועים, המשמשים 
לייצור תוצרת חקלאית: מטעים, בעלי חיים, 
חקלאיים,  מבנים  חקלאיות,  ומכונות  ציוד 

ומפ דגים  בריכות  שרשת השקיה, חממות, 
עלי ניקוז. משנת 1970 נכללת גם הכשרת 
קרקע לחקלאות. מלאי ההון אינו כולל את 
מים,  מפעלי  יערות,  קרקע,  הנכסים:  ערך 

מבני מגורים, כבישים, רשתות חשמל וכד’. 
כמו כן, לא נכלל ערך הנכסים בענף הדיג 

ואף לא ערך מטוסי ריסוס.
“המלאי  שיטת  לפי  מחושב  ההון  מלאי 
במלאי  כוללים  זו  שיטה  לפי  המתמיד”. 

סכום ההשק את  שההון של שנה מסוימת 
עות הגולמיות שבוצעו עבור נכסים שבשל 

“אורך חייהם” עדיין מנכים עבורם פחת.
ההש לניכוי  המשמשים  המחירים  שמדדי 

קעות השנתיות שבאמצעותן מחשבים את 
ספציפיים  מחירים  מדדי  הם  ההון,  מלאי 

לכל סוג נכס.
הקבוש הנכסים  מלאי  גולמי: הון   מלאי 

חייהם  תמו  שטרם  בעבר  מהשקעות  עים 
הכלכליים, מוערך מחדש במחירי קונה של 

התקופה השוטפת.
המופחת  הערך  כל  סך  נקי:  הון  מלאי 
של כל הנכסים הקבועים שעדיין בשימוש, 

)בניכוי הבלאי המצטבר על נכסים אלו(.
מנתוני  מורכבים  הנתונים  מועסקים: 
מאזורי  השכירים  מנתוני  אדם,  כוח  סקר 

שיהודה והשומרון וחבל עזה העובדים בחק
לאות בישראל, ומשנת 1992 – גם מנתוני 

העובדים הזרים. 
הגמול,  סך  שכיר:  למשרות  תמורה 

שבמזומן או בעין, שחברה אמורה לשלם לש
כיר עבור עבודה שביצע בתקופת החשבון. 
מבוססת על סדרות השכר כפי שמתקבלות 
למוסד  המעבידים  דיווחי  של  מסיכומים 
אשר  העובדים  שכר  כולל  לאומי,  לביטוח 
של  התשלומים  מינהל  באמצעות  משולם 
וכן תוספות של תנאים  שירות התעסוקה, 

סוציאליים שהמעבידים משלמים.
המים  מרשות  מתקבלים  הנתונים  מים: 

שהמכינה סיכומים סטטיסטיים מדוחות חו
דשיים.

)Footnotes(
1 תפוקה חקלאית - ערך הייצור החקש

צעירים  במטעים  השקעה  בתוספת  לאי 
ובייעור

החומרים  סך   - חקלאית  תשומה   2
שוהשירותים שנקנו ע”י ענף החקלאות מענ
ומיבוא תוצרת הבינ שפים אחרים בישראל 

יים והפחת במחירי חידוש.

תרשים 3. ערך התפוקה החקלאית, לפי ענף

-5

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ינוי
 ש
חוז
א

סך הכל גידולים צמחיים בעלי חיים
  

  2 תרשים לנתוני    

  

  לפי ענף, ערך התפוקה החקלאית. 3תרשים 

ירקות, תפו"א 
ומקשה
22%

פרי הדר
5%

מטעים, ללא פרי 
הדר
21%

שונות
6%

פרחים וצמחי נוי
3%

עופות
17%

בקר וצאן
20%

גידולי שדה
6%

ש"ח סה"כ 28.4 מיליארד 

  

  3 תרשים לנתוני  

  

  לפי יעדים, )אחוזים(כל שנה לעומת קודמתה , שינויים בתפוקה החקלאית ובמחיר. 1לוח 

  
 אחוז שינוי במחיר אחוז שינוי כמותי יעד

תרשים 4. התשומה הקנויה בחקלאות - ללא בלאי

יעד
אחוז שינוי במחיראחוז שינוי כמותי

2010201120102011

2.0-2.32.53.3סך הכל

2.52.9-5.05.0-יצוא

4.35.90.33.4תעשייה

6.5-2.04.52.0שוק מקומי

3.60.92.9-4.9-תוצרת ביניים ועודפים

טבלה 1. שינויים בתפוקה החקלאית ובמחיר, כל שנה לעומת קודמתה )אחוזים(, לפי יעדים

2010 2011 2010 2011 

 סך הכל 3.3  2.5 2.3 -2.0

 יצוא 5.0 5.0  -2.9  2.5-

 תעשייה 3.4  0.3 5.9 4.3

 שוק מקומי 2.0 4.5 2.0  -6.5

 תוצרת ביניים ועודפים

  
  

-3.6 0.9  2.9- 4.9 

מבין תוצרי . 2.0% של עלייה חלה , )2010בהשוואה לשנת  (2011בערך היצוא החקלאי בשנת 

אשר לוותה בעליית מחיר בשיעור של , כותנה בכמות 133%נרשמה עלייה של , החקלאות ליצוא

, במקביל.  במחיר30%א ועלייה של " בכמות יצוא תפו33%ף נרשמה עלייה של  בנוס. 13.9%

 8% כמו כן חלה ירידה של . במחיר5.0% של ועלייה,  פרי הדר בכמות 14.7% של ירידהנרשמה 

  .בכמות הפירות ללא הדרים שיוצאה

  

   ללא בלאי–התשומה הקנויה בחקלאות . 4תרשים 

מים
9% חומרי אריזה 

והובלה שכורה
6%

דשנים וחומרי 
הדברה

9%

אפרוחים, זרעים 
ושתילים

9%
מספוא
37%

דלק שמנים 
וחשמל
15%

שונות
15%

סה"כ 15.6 מיליארד ש"ח

  

  4לנתוני תרשים   
  

 בהמשך לעלייה,  במחירי התשומה הקנויה בחקלאות12.0% של  עלייה נרשמה 2011בשנת 

, )18.1%(המספוא במחירי  עלייה חלה 2011בשנת . 2010 לשנת 2009 משנת 3.0%של 
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מתמודדים עם
עומס החום

שבעקבות השרב ועומס החום בימים האח
שרונים, החלו רפתני אזור הנגב והדרום בצי

נון הרפתות והפרות, לטובת רווחת הפרות.
יצחק בעוטף  ניר  שמיל בלברמן מקיבוץ 
יח”מ  באזור  הרפת  התארגנות  רכז  עזה, 

)חבל מעון(, אומר כי 
הטמפרטורות הגבוהות בימים האחרונים 
הרפתות.  בצינון  להתחיל  להחלטה  הביאו 

ש“השרב הגיע מוקדם מהצפוי. בשנה שעב
חודש  בסוף  הרפתות  בצינון  התחלנו  רה 
מאי, והשנה הקדים החום. אנו משתמשים 
בשיטות המשלבות הרטבה ואוורור. 2 דקות 
התזת מים קרירים על הפרות, וארבע דקות 
ובקיץ  החמות,  היום  שעות  לאורך  אוורור 
נפעיל את המערכת הממוחשבת לצינון, גם 

שבשעות הלילה. הדבר מקל על הפרות, הסו
בלות בשל החום הכבד”, אומר בלברמן.

בלברמן מוסיף, כי במשך היום כבר נמדדו 
באזור יטבתה טמפרטורות של 37 מעלות, 

ובנגב ועוטף עזה על 36 מעלות!
אומרים,  לחלב  הבקר  מגדלי  בהתאחדות 

שכי לאחרונה החל ברפתות שימוש גם בשי
שטה חדשה המיועדת לצינון באמצעות ער

פול באדים, שבה מקררים את המבנה ולא 
גם  מומלצת  זו  שיטה  עצמה.  הפרה  את 

בשל החיסכון במים. 
מנכ”ל התאחדות מגדלי הבקר לחלב יעקב 
הקיץ  בתקופת  מקרה  בכל  כי  מציין,  בכר 
השנתי,  החלב  ייצור  בכמות  ירידה  קיימת 
חלב:  ליטר  מיליארד   1.27 כ-  על  העומד 
וכ- 47%  בעונת החורף  מיוצרים  כ- 53% 
מיוצרים בעונת הקיץ ועומדים על כ- 600 

מיליון ליטר. 
עוד מציין בכר, כי בכדי לשפר את תנאי 
המחיה של הפרה שולבו מערכות צינון בכל 
הרפתות  ובמרבית  השיתופיות  הרפתות 

מער מופעלות  השנה  וכי  שהמשפחתיות, 
שכות הצינון מוקדם יותר ביחס לשנה שעב

רה. “ברפתות מרגישים הלכה למעשה את 
החלו  בעבר  לשנה.  משנה  המקדים  הקיץ 
מצננים את הפרות לקראת סוף יוני, בשנה 
שעברה כבר החלו בחלק מהרפתות, בעיקר 

שבדרום הארץ, לצנן את הרפתות באינטנסי
אלו  ובימים  מאי,  חודש  במהלך  כבר  ביות 
בחודש  כבר  הרפתות  במרבית  צינון  קיים 

אפריל”, אומר בכר.

הישראליות,  הפרות  כי  בכר,  מציין  עוד 
לתנאי  רגישות  מאירופה,  הגנטי  שמקורן 
חום גם בגין הייצור הגבוה שלהן ובשל כך 
את  זאת  ובעקבות  האכילה  את  מפחיתות 

האמצ בשיפור  “ההשקעות  החלב.  שייצור 
עים להקלת התנאים יעילות ומוכיחות את 
עצמן. הן כוללות: הרחבת הסככות לרביצת 

שהפרות, והתקנת מערכות הרטבה ומאוור
רים המופעלים באינטנסיביות, כ- 8 שעות 

ביממה”, מוסיף בכר.
ש“ענף החלב בישראל נחשב למוביל בתחו

מי איכות החלב, וכן בהתמודדות עם עומס 
המחקרים  תוצאות  כולו.  בעולם  החום, 
ושיטות הצינון שפותחו כאן פורסמו והוצגו 
על ידי מומחים ישראליים בכנסים מדעיים 
חלב  במשקי  ומיושמות  העולם,  בארצות 
החמים  באזורים  כיום  המתפתחים  רבים 
וצפון  הברית  ארצות  מדרום  העולם,  של 
והודו  יפן  סין,  דרום  ועד  במערב  מקסיקו 

שבמזרח. בנוסף, נציגים ממדינות רבות מגי
ללמוד  מנת  על  הישראליות  לרפתות  עים 
החום”  עומס  עם  הרפתות  התמודדות  על 

מוסיף בכר.

צינון חולבות. התמונה להמחשה בלבד.     צילום: עמי רוז'נסקי

ובנגב בצינון הרפתות  התאחדות מגדלי הבקר לחלב: עקב השרב החלו הרפתנים בדרום 
והפרות להקלת רווחתן של הפרות הסובלות מחום






