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

קורא יקר, 

אנא שלחו ל:
Elik.maagan@gmail.com

בברכה, 
מערכת מגזין “הרפת והחלב”

א סיפור מעניין על  הרפת שלכם

א ידיעה חדשותית  

א מאמר מקצועי 

א  תגובות, מחשבות והגיגים  בענייני 
משק החלב

א תמונה מרתקת

כיתבו אלינו!
אל ציבור הרפתנים  מגדלי 
הבקר, אנשי משק החלב 

וקוראי “הרפת והחלב”,

אם יש לכם:

אנחנו הכתובת
נשמח לפרסם

והחודש האחרון הביא לנו חדשות ותהפוכות שלא זכו
רות כמותן במשק החלב.

בשי המטרה  מחיר  העלאת  על  מהודעה  התחיל  וזה 
עור גדול יחסית, בעקבותיה הודיעו גם המחלבות שיעלו 
את מחיר המוצרים. האוצר זימן  לשימוע גורמים שונים, 
לפני הורדת מכסים על חלק מממוצרי החלב. ולבסוף 
בישרו הכותרות במוספי הכלכלה והצרכנות על הסכם  
מהפכני שהושג בין נציגי הרפתנים לבין משרדי האוצר 
והחקלאות. ההסכם, על פי מתווה שערך  מנכ”ל משרד 
הממשלה הראל לוקר, מפחית ממחיר המטרה לאורך 
מספר שנים,  יוצר תהליך להגדלת ולהתייעלות רפתות, 
תוך  החלב  ממוצרי  חלק  על  המכס  רמת  את  ומוריד 
פתיחה מתונה ליבוא. בגליון זה של הרפת והחלב תוכלו 

ולקרוא תגובות ופרשנויות על ההסכם. אנו תקווה שמת
ווה לוקר אכן יביא לשיפורים בענף החלב, בלי לכרות את 
העץ , קרי – מערכת התכנון  והמכסות, ובלי להרוס את 
והמצליחים  המפוארים  התחומים  אחד   - החלב  משק 

בחקלאות הישראלית.
עוד תוכלו לקרוא בגיליון זה: תגובה על דעות בנושא 
היחס לבעלי חיים. על טיפוח לרווחיות – מסתבר שיש 
דבר כזה. דו”ח מבקר המדינה על מדיניות המחירים של 

אפי חברת  מנכ”ל  עם  ריאיון  החלב.  בענף  והממשלה 
מילק, כתבה על חוות “עז עיז” במנחמיה, ועוד.

שקורה  למה  להתייחס  מבלי  זה  טור  לסיים  נוכל  לא 
בעיתון “מעריב” – הבית של מחלקת המוספים הירוקים 
הגיליון  סגירת  לפני  קצר  זמן  והחלב”.  “הרפת  וביניהם 
הוצאת  המשך  את  שתאפשר  עסקה  שנחתמה  נודע 
העיתון. אנו מחזקים את ידיהם של כתבי ועובדי מעריב 
פתרון  שיימצא  ומקווים  עבודתם,  מקום  על  במאבקם 

הולם וראוי.
וכמו תמיד, אנו פונים אל הקוראים בבקשה לתרום לנו 
ותמונות  מעניינים  נושאים  כתבות, מאמרים מקצועיים, 

יפות, בטלפון – 0523-224333, 
elik.maagan@gmail.com או במייל

עלי קדם, עורך מגזין “הרפת והחלב”
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עם פרוץ מבצע “עמוד ענן” התארגנו מוסדות משק החלב למתן סיוע לרפתות 
הנתונות לירי רקטות, כמו גם להבטחת המשך אספקת חלב לכלל האוכלוסיה, 

וזאת תוך גילויים יפים של עזרה הדדית וסולידריות בין אנשי הענף

עזרה
לרפתני הדרום

למען  מתגייסים  ישראל  רפתני 
ויסייעו  עזה,  עוטף  באזור  חבריהם 
הפועלות  הרפתות  את  לתפעל 
מנוחה  לחבריהם  ולאפשר  אש,  תחת 
והתאווררות מחוץ לאזורים המותקפים 

ברקטות ופצמ”רים.
יד- רפת  נפגעה  השבוע  בסוף 
ספורים  קילומטרים  הממוקמת  חיל 
לקיבוצים  ומשותפת  עזה  מרצועת 
ברור חיל ויד מרדכי מפגיעה ישירה של 
פצמ”ר. הפצצה פגעה בסככת הפרות 
החליבה,  למכון  בסמוך  הממוקמת 
בעת שהרפתנים היו עסוקים בחליבת 
הצהריים, ובנס לא נפגע איש. אך נזק 
 3 ולטרקטור,  הפרות  לסככת  נגרם 
ידי  על  וטופלו  נפצעו  ו-6  מתו  פרות 

וטרינר.
לחלב  הבקר  מגדלי  מהתאחדות 
נמסר, כי למרות מצב הלחימה בדרום 
השתבשה  החיים  ששגרת  אף  ועל 
לחלוטין, את שגרת בעלי החיים ברפת 
בכדי שחלב טרי  בכל תנאי,  לקיים  יש 
תושבי  כלל  לטובת  למחלבות  יגיע 
שגרת  על  לשמור  מנת  על  המדינה.  
באזורים  הנמצאות  ברפתות  החיים 
מאזורים  רפתנים  יתנדבו  המותקפים, 
הרפתות  את  לתפעל  בארץ  אחרים 

למשך 48 שעות ובחלקן אף יותר.
הבקר  מגדלי  מהתאחדות  מלול  יוסי 
לרפתות  הסיוע  את  שיזם  לחלב, 
בעוטף עזה יחד עם רוניליטבק, מנהל 
העליון,  בגליל  עמיר  בקיבוץ  הרפת 
והרקטות  הפצמ”רים  למרות  כי  אומר 
עזה  מרצועת  הרף  ללא  הנורות 
ולהפעיל  לעבוד  הרפתנים  ממשיכים 
את הרפתות על מנת לדאוג שאספקת 
לא  ישראל  לתושבי  הסדירה  החלב 
נפגעה  הנוכחי  בסבב  “גם  תיפגע. 

הפעם  אינה  וזו  ישירה  מפגיעה  רפת 
הראשונה בה נפגעת רפת באזור עוטף 
עזה מרקטות או פצמ”רים, למזלנו אין 
הרפת  ענף  הרפתנים.  מקרב  נפגעים 
ההדדית  שהעזרה  סולידרי  ענף  הוא 
שנים,  מזה  בהתנהלותו  יסוד  אבן  היא 
ההתנדבות  מבצע  את  יזמנו  כן  ועל 
עזה,  ועוטף  הדרום  רפתני  למען 
תוך  להתאוורר,  יוכלו  שאלו  מנת  על 
בטחון שהשגרה ברפתות תמשיך ללא 

הפרעה,” אמר מלול. 
רוני ליטבק, מבין ללב חבריו הרפתנים: 
בעת מלחמת לבנון השנייה נחתה על 
הרפת בעמיר קטיושה, בזמן החליבה, 
14 פרות מתו  בנס לא נפגע איש, אך 

וחלקן נפצעו.
של  וגם  מתנדבים  של  הרשמה 
אצל  לעזרה,  רפתנים  לקבל  המוכנים 
ענבל, מזכירת התאחדות מגדלי הבקר 
לחלב בטלפון 04-6279700 או בפקס 
hmb-   - במייל  או   04-6273501  -

central@icba.org.il

פעילות משרד החקלאות 
בעת מבצע “עמוד ענן”

אזור דרום הארץ מהווה אסם הירקות 
של המדינה, וחלקו גדול גם באספקת 
אספקת  המשך  לאפשר  בכדי  החלב. 
לתושבי  סדירה  חקלאית  תוצרת 
החקלאות  משרד  מקיים  המדינה, 
מגעים מול משרדי הביטחון והתמ”ת על 
מנת לקבוע רשימת חקלאים שפיקוד 
לחממות  להגיע  להם  יאפשר  העורף 
לקטוף את התוצרת החקלאית. האישור 

יינתן בכפוף להנחיות פיקוד העורף.
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שרת 
רואה  החקלאות  “משרד  נוקד:  אורית 

הפעילות  קיום  בהמשך  רבה  חשיבות 
עזה,  עוטף  באזור  הסדירה  החקלאית 
במיוחד בימים אלו, וזאת בין היתר על 
מנת לאפשר אספקת תוצרת חקלאית 
תמשיך  זו  פעילות  המדינה.  לתושבי 
שמירת  על  הקפדה  תוך  להתבצע 
החקלאים  של  ושלומם  ביטחונם 

באזור”.
החקלאות  משרד  פועל  במקביל, 
העורף,  להגנת  המשרד  עם  ביחד 
פנים  וביטחון  הביטחון  משרד 
 100 להצבת  מיידי  תקציב  לאיגום 
החקלאים  בשטחים  מיגוניותנוספות 
על  עזה,  בעוטף  החקלאיים  ביישובים 
רצף  שניתן,  כמה  עד  לאפשר  מנת 
בעלי  במשקי  חקלאית  עבודה  של 
ובשטחים החקלאיים  החיים, בחממות 

הפתוחים.
משרד  של  הנגב  מחוז  משרדי 
גילת,  חקלאי  אזורי  מרכז  החקלאות, 
בתיאום עם מועצות הייצור החקלאיות 
והצמחים(  הלול  החלב,  )מועצת 
הסרת  לשם  חירום  במתכונת  פועלים 
חסמים, להבטחת הפעילות החקלאית 
באזור,  החקלאים  של  השוטפת 
הביטחון  גורמי  להוראות  בכפיפות 
לאוכלוסייה  המזון  אספקת  ולהבטחת 
בצורה סדירה. טלפון לפניות חקלאים 

במשרד החקלאות: 08-9920999

מועצת החלב הקימה חדר 
מצב במטרה לסייע לרפתני 

אזור הדרום
שהקימה  המצב’  ‘חדר  של  תפקידו 
על  בדיווחים  לטפל  הוא  המועצה 
מהאירועים  כתוצאה  העולות  בעיות 
לחקלאים  ולסייע  הביטחוניים, 

| מאת: עלי קדם  | 
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התחומים  בכל  ולעוסקים  בשטח 
מובילי  מזריעים,  וטרינריים,  כגון: 
בין  עימן,  בהתמודדות  ומחלבות,  חלב 
ותיאום מול  היתר באמצעות תקשורת 
הממשלה  ומשרדי  הביטחון  כוחות 

הרלוונטיים.
הגיעו  האחרונים,  הימים  במהלך 
עצירת  על  דיווחים  המצב’  ‘חדר  אל 
וכן  עזה  עוטף  מיישובי  החלב  איסוף 
פיסי  לנזק  שגרמה  רקטה,  נפילת  על 
ברפת באחד הקיבוצים באזור ולפגיעה 
במספר פרות. נציגי חדר המצב פעלו 
היתר  בין  לסייע בפתרון הבעיות הללו 
גורמי  עם  קשר   יצירת  באמצעות 
המשך  את  שיתירו  מנת  על  הצבא, 
פעילות איסוף החלב וכן במתן אישורים 

לווטרינרים ומזריעים להגיע לאזור. 
לרפתנים  קוראת  החלב  מועצת 
ולעוסקים בענף החלב באזור להמשיך 
בכל  ב”חדר המצב”  נציגיה  את  וליידע 

בתחומים  שעולה  בעיה  או  אירוע 
בעלי  הגעת  חלב,  איסוף  הבאים: 
פגיעות  אדם,  בכוח  מחסור  מקצוע, 
לסיוע  ובבקשה  ברפתות  פיסיות 
כתוצאה  שתעלה  בעיה  כל  בפתרון 

מהמצב הבטחוני באזור.
המצב,  חדר  להפעלת  במקביל 
הסתפקו  לא  החלב  מועצת  אנשי 
מנכ”ל  ביניהם   - הגיעו  ונציגיהם  בכך, 
המועצה שייקה דרורי והסמנכ”ל אפרי 
רייקין-  להעניק תמיכה וסיוע לרפתני 

עוטף עזה.
עזה  עוטף  באזור  רפתות  מספר 
מאז  האחרונים  הימים  במהלך  נפגעו 

תחילתו של מבצע ‘עמוד ענן’.
להתרשם   היתה  הביקור  מטרת 
את  לפתור  ולסייע   מהנזקים,  מקרוב 
מתמודדים  עמם  והקשיים  הבעיות 

הרפתנים.
לרפתנים  קוראת  החלב  מועצת 

ולעוסקים בענף החלב באזור, להמשיך 
בכל  ב”חדר המצב”  נציגיה  את  וליידע 
בתחומים  שעולה  בעיה  או  אירוע 
בעלי  הגעת  חלב,  איסוף  הבאים: 
פגיעות  אדם,  בכוח  מחסור  מקצוע, 
לסיוע  ובבקשה  ברפתות  פיסיות 
כתוצאה  שתעלה  בעיה  כל  בפתרון 

מהמצב הבטחוני באזור.
רכז  יצחק,  מניר  בלברמן  שמואל 
ועוטף  הנגב  רפתות  של  ההתארגנות 
עזה: “ אני רוצה לתת ח”ח גדול לחדר 
שבזכות  החלב,  מועצת  של  המצב 
מול  ועבודתו  האינטנסיבית  פעילותו 
לתפקד  מצליחים  אנחנו  הרשויות 
של  הראשונים  ביומיים  כבר  כשגרה. 
המבצע, כשכל הכבישים נסגרו והצבא 
החלב,  איסוף  למיכליות  אישר  לא 
הרפת  ולעובדי  למזריעים  לרופאים, 
לנו  סייע  המצב  חדר  לאזור,  להיכנס 
כמו  למשקים.  כניסה  אישורי  בהשגת 
יד מדרכי  ‘יד חיל’ בקיבוץ  כן, כשרפת 
ספגה פגיעה ישרה שגרמה להרג של 
פרות, מועצת החלב גרמה לכך שיפנו 
את הפגרים עוד באותו יום, דבר שכלל 

אינו מובן מאליו.”
החלב:   מועצת  מנכ”ל  דרורי,  שייקה 
כל  לעשות  ממשיכה  החלב  “מועצת 
לרפתנים  לסייע  מנת  על  שביכולתה 
ולעוסקים בענף באזור הדרום, ולספק 
להם את התמיכה המרבית שתאפשר 
השוטפת  בפעילותם  להמשיך  להם 
את  לראות  מרגש  שניתן.  כמה  עד 
הרפתנים  של  והמסירות  המחויבות 
והריחוק  האזעקות  למרות  לעבודתם. 
מבני המשפחה ששוהים כעת באזורים 
ממשיכים  הרפתנים  יותר,  בטוחים 
בשכפ”צים  מצוידים  כשהם  בעבודתם 
המשך  את  להבטיח  כדי  ובקסדות 

תפקודה התקין של הרפת.
היא  הרפת  מהקיבוצים,  גדול  בחלק 
להתנהל  שממשיך  היחידי  הענף 
מתנהל  החלב  איסוף  כרגיל, 
בענף  העוסקים  כל  כשורה, 
ומזריעים  וטרינרים  ביניהם    -
לרפתות  להגיע  ממשיכים   -
הבנה  מתוך  המצב,  למרות 
שהעבודה חייבת להימשך.’חדר 
לספק  ערוך  שלנו  המצב’ 
עם  בהתמודדות  ולסייע  מענה 
הבעיות השונות שנגרמות עקב 
אנחנו  הבטחוניים.  האירועים 
חברינו  של  ידיהם  את  מחזקים 
ימים  לכולנו  ומאחלים  בדרום 

שקטים ובטוחים יותר”.

חדר  עם  קשר  ליצירת  דרכים 
המצב:

מועצת החלב 03-9564750 
office@milk.org.il
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למי מגיעים פיצויים? מי מפצה? מה עושים? כמה זמן זה לוקח?

נגרם נזק
בעת נפילת רקטה?

ממצב  כתוצאה 
והמלחמה  החרום 
ושוב  שוב  בדרום, 
של  הצרכים  עולים 
ברכוש  שנפגע  מי 
אחד,   מצד  ישירות, 
כעסק,  שנפגע  ומי 
נזק  שנקרא  מה  עובדים,  כמעסיק 
בזה,  המטפל  החוק  שני.  מצד  עקיף, 
כידוע, הינו חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
בנוגע  ותקנות  חוקים  מסדיר  אשר 
ישירים  נזקים  בגין  פיצויים  לקבלת 
שנפגע  לרכוש  ישיר  בפיצוי  ועקיפים. 
אירועים,  בית מגורים, אולם  ל:  הכוונה 
מפעל, בית ספר או מוסד ציבורי, חניון 
לא  גוף,  או  אדם  לכל  ניתן  הלאה,  וכן 

משנה היכן הרכוש נמצא בארץ. 
אך מה לגבי פיצוי לנזק עקיף ? בשנת 
“אזור  בשם   מונח חדש  הוטבע   2006
הגבלה”  - אזור זה מוגדר באותו טווח 
זמן של המלחמה/ פיגוע, כאזור שזכאי 
לפיצוי בשל נזק עקיף. טווח ההגבלה, 
אשר נקבע על ידי משרד האוצר, הוא 
אזור שבו מושבתת הפעילות לחלוטין. 
של  טווח  על  מדובר  הנוכחי  במבצע 
בהערכת  כמו  שלא  מעזה.  ק”מ  כ-7 
של  נציגים  מגיעים  בו   – ישיר”  “נזק 
משרד האוצר ומבצעים הערכה לנזק, 
הרי שבנזק עקיף הערכת הנזק הכלכלי 

| מאת: דורית גבאי, רו”ח יועצת מס  | 

שאינם  עובדים  בגין  פיצוי  הכולל, 
  – וכו’  שמתקלקלת  סחורה  עובדים, 
הנזק  הערכת  עבודת  מורכבים.  יותר 
הערכת  מאשר  יותר  אורכת  העקיף 
הנפגע  מצד  ונעשית  הישיר  הנזק 
שזו  חשבון,  רואה  מומחה,  באמצעות 
נחשב  שנקבע,  הפיצוי  מומחיותו. 

להכנסה חייבת במס. 
בתוך  למסור  יש  הנזק  על  הודעה 
תביעת  ואת  הפגיעה,  מרגע  שבועיים 
הפיצוי יש להגיש בתוך חודש. כמו כן, 
חשוב לציין, שהטוען לנזק צריך לעשות 
לתקן  לפעול  כלומר,  לצמצמו.  מאמץ 

את הבעיה ולא להביא להחמרתה.
בדבר  מחלוקת  תיתכן  לעיתים 
המוסכם  לגובה  הנדרש  הפיצוי  גובה 
במצב  המס.  פקידי  ידי  על  והמאושר 
במסגרת  לפיצוי  תביעה  תוגש  כזה 

ועדת ערר מיוחדת. 
מערכת הפיצויים בישראל השתכללה 
האנשים  האחרונה,  בתקופה  מאוד 
המס  ממשרדי  כך  לשם  שמגויסים 
מכל הארץהינם מנוסים ויודעים לטפל 
יחד  כולם  לנזקים.  התביעות  בקבלת 
כמה  לשחרר  גדול  מאמץ  עושים 
שיותר מהר אישורי נזק, על מנת להביא 
לתשלום מהיר של הנזקים ולהשיב את 
המצב לקדמותו מהר ככל שניתן. יחד 
עם זאת, מניסיון שלי, יש מקום להביא 

ובפיצוי  בעסקים  שהטיפול  למצב 
תשלום  מיידי.  באופן  ייעשה  העקיף 
להם  תאפשר  אשר  מיידית,  מקדמה 
לזוז קדימה ולצאת מההלם. המקדמות 
לצאת  העסקים  לבעלי  יסייעו  הללו 
חדש,  הלם  זה  פעם  כל  כי  מההלם, 

יותר כואב וקשה לשיקום. 
הן  כאשר   – הללו  המקדמות 
ידי המדינה, צריך ליצור  משולמות על 
מסלול מהיר, כזה שאומר כך: התובע 
ימים,  תביעה מאושרת   30 בתוך  יגיש 
)אחד  חשבון  רואה  ידי  על  ומבוקרת 
מיני רבים שנמצאים ברשימות האוצר(. 
 30% המדינה תעביר מקדמה בשיעור 
ימים   7 ובתוך  מיידית  התביעה  מגובה 
הזו  התביעה  התביעה.  הגשת  מיום 
האוצר,  ידי  על  תשובה  ותינתן  תיבדק 

בתוך 120 יום מיום שהוגשה. 
אם לא טופלה בפרק הזמן הזה, היא 
ההפרש  ומשולם  כנדרש  מתקבלת 
להסכם  הגיעו  אם  למקדמה.  מעבר 
מעבר  משולם  המוסכם  הסכום   –
לא  אם  מוסכם.  גובה  עד  למקדמה, 
לגובה  עד  משלמים  להסכם,  הגיעו 
היתרה  ועל  במחלוקת,  שאינו  הסכום 
הזה,  באופן  ערר.  בוועדת  מתנהלים 
העסקים אינם נשארים באוויר ומחכים 
בעסק  שחל  ממשי  נזק  על  לישועה 

שלהם. 

  
 :לפרטים נוספים

 

פרות ברפת יד חיל שנפגעו מירי רקטות.     צילומים: יורם שפירר
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 75% אישרו  המקורי,   לוקר”  ב”מתווה  שינויים  מספר  יוכנסו  כי  שהובטח  לאחר 
מחברי המועצה את המסמך, כולל נציגים מהמושבים שהתנגדו להסכם במתכונתו 

הקודמת

הסכם החלב אושר 
במועצת התאחדות 

מגדלי הבקר

ולאחר ישיבה ממושכת וטעונה   במו
לחלב,  הבקר  מגדלי  התאחדות  עצת 
 .  75% של  ברוב  החלב  הסכם  אושר 
ההסכם,  שנחתם בראשי תיבות לפני 
משרד  מנכ”ל  של  במשרדו  כשבועיים 
נדרש  לוקר,  הראל  הממשלה  ראש 
חברי  שלושים  מבין   רוב  של  לאישור 
מועצת התאחדות מגדלי הבקר לחלב, 
)18 נציגי הקיבוצים ו-12 מהמושבים(, 
על מנת להיכנס לתוקף. בזמן הישיבה 
הפגינו מחוץ לאולם רפתנים שמחו נגד 
ההסכם. חלוקת הקולות מסמנת פיצול 
נפגע,  עצמו  שרואה  למיעוט  רוב  בין 

הא וחצי  השנה  שבמהלך  אחרי  וזאת 

חרונות השכילו הרפתנים להציג שורה 
המובילים  התפקידים  בעלי  מלוכדת. 
בענף מודים שמדובר בפשרה כואבת, 

אך סבורים שלא היה מנוס מלקבלה.
והצעת ההחלטה שהועברה בהתאח

דות:
1. מאשרים את מתווה לוקר. מועצת 

וההתאחדות מאשרת את:”הסכם עקרו
נות לעניין מתווה רב- שנתי לייעול ענף 
-19 לאוקטוו  הבקר לחלב” שנחתם ב 
2012 בין משרד אוצר, משרד חקו  בר
ומשרד ראש הממשלה, מועצת  לאות 

החלב והתאחדות מגדלי בקרלחלב”.
2 . ממליצים להעביר את מסמך מאיר 

צור )מכתבו של צור לשרת החקלאות 
התאחדות  כעמדת  זה(  בגיליון  ראה   -

מגדלי בקר לוועדת המעקב.
החקלו שרת  כי  לפנינו  רושמים   .3
מאיר  מכתב  עיקרי  את  מקבלת  אות 
ותפעל להגשמתו כעמדת משרד  צור 
והתאחדות  החלב  מועצת  החקלאות, 

מגדלי בקר בוועדת המעקב.
ההתיישבות  על  המוסכם  הנציג   .4

כיו”ר ועדת המעקב הוא מאיר צור.
בהשוואה לנוסח המקורי, צפויים על 
לטובת  שינויים  מספר   צור  מכתב  פי 
200 מיליון השקו  הרפתנים במושבים.
לים שהמדינה מייעדת לעידוד תהליך 

| מאת: עלי קדם  | 

משלבים ידיים: 
מאיר צור, 
יעקב בכר 
ואבו וילן
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הייעול יתחלקו כך: 80 מיליון לרפתנים 
ו)בעיקר או כמעט רק מושביים( שייבח

ו-120 מיליון לאלה,  רו לצאת מהענף, 
היקף  את  ויגדילו  שיישארו  במושבים,  
הייצור על ידי קליטת  מכסות חדשות. 
כן סוכם, שכל המכסות החדשות  כמו 

ובארבע השנים הקרובות יועברו לרפת
המפתח  פי  על  ולא  במושבים,  נים 
תקופת  לאחר  חדשות  מכסות  הרגיל. 
ההתייעלות יחולקו לפי המפתח הנהוג 

והיום. )סעיף זה נתקל בהתנגדות הקי
בוצים, אך אושר לבסוף(.

התאחדות  מזכיר  וילן  )אבו(  אבשלום 
חקלאי ישראל אמר, כי הפשרה שהושגה 
והן  המושבניקים  “הן  וראויה.  הוגנת  הינה 
הקיבוצניקים עשו ויתורים כואבים על מנת 
לאף  פשוט  שאינו  ההסכם,  את  לאשר 
תשכיל  הממשלה  כי  מקווה,  אני  אחד. 
עובדת,  והתיישבות  חקלאות  על  לשמור 
שהיא  התוצאה,  את  נשיג  אכן  כי  ולדאוג 

הורדת מחירי מוצרי החלב לצרכן”.
החלב,  מועצת  מנהל  דרורי,  שייקה 

ההס הקיימים,  באילוצים  כי  וסבור 
ביותר  הטובה  האלטרנטיבה  הוא  כם 
ההסכם   . החלב  לענף  להיות  שיכולה 
מנע לדבריו את הרס משטר המכסות 

ווהתכנון בענף, והוא מהווה שיפור מש
וועדת  להמלצות  יחסית  מאוד  מעותי 

קדמי.

מגדלי  התאחדות  מזכיר  בכר,  יעקב 
מאבק  בראש  שעמד  לחלבומי  הבקר 
קדמי,  ועדת  המלצות  נגד  הרפתנים 
אמר, כי ההסכם אינו קל, וכי הוא הושג 
החקלאות  שלשרת  התערבות  בזכות 
הממשלה.  ראש  ומשרד  נוקד  אורית 

ונעשו ויתורים משמעותיים מצד הרפת
המפו היחידה  החוליה  הם  אשר  ונים, 

קחת בשרשרת הערך של החלב. “אנו 
תרמנו את חלקנו בהוזלת מחירי מוצרי 
לדאוג  מהממשלה  מצפה  ואני  החלב, 
השיווק  ורשתות  המחלבות  כי  עתה, 

בהשתו ימשיכו  ולא  חלקן  את  ויתרמו 
וללות המחירים. אני שמח על כך שה

מושבים והקיבוצים הגיעו להסכמה, גם 
אם כואבת, ומקווה  להמשך קיומו של 

יי והמשך  בישראל  מפואר  רפת  וענף 
צור מזון עצמי במדינה”. עוד אמר בכר 
לנשארים  ודאות  מבטיח  ההסכם  כי  
)בענף(, פרספקטיבה לצומחים, וכבוד 

לפורשים. 
המושבים,  תנועת  מזכיר  צור,  מאיר 

ושהתבטא לפני מספר ימים נגד ההס
לקראת  שהלכו  לקיבוצים  הודה  כם, 
הקטנים,  המשקים  לחיזוק  המושבים 
בכדי לא להביא לחיסולן של הרפתות 
כי זהו   ציין  המשפחתיות הקטנות. צור 
אקט ציוני וחברי חשוב. הוא הודה לאבו 
בתהליך  יחד  שסייעו  בכר  וליעקב  וילן 

הלא פשוט.
ידי  על  שהוגדרה  המרכזית  המטרה 
לתרום  היא  החלב  להסכם  השותפים 
לירידת מחירי החלב לצרכנים. זאת על 
הרפת  ענף  של  מואצת  התייעלות  ידי 

עי במסלול  ברפת,  השונות  ווהקטנת 
קטנים,  רפתנים  מרצון של  יציאה  דוד 
 700 של  למכסה  מתחת  המייצרים 

ופ יציאת רפתנים קטנים  ליטר.  ואלף 
חות יעילים מהענף תפחית את ממוצע 
ייצור החלב ברפת הארצית, על  עלות 
פיה מחושב מחיר המטרה שהוא מחיר 
החלב הגולמי לרפתן וירידה זו אמורה 
להוביל לירידת מוצרי החלב לצרכנים, 
במידה ויהיו שותפים לה גם המחלבות 

ורשתות השיווק.
של  תקופה  הוגדרה  החדש  בהסכם 
ארבע שנים להתייעלות מואצת -2013
2016. בארבע שנים אלו יתרמו המדינה 
לתהליך  בתחומו,  אחד  כל  והרפתנים, 
בענף  יציבות  ולהבטחת  ההתייעלות 

החלב. 
מעקב  ועדת  תלווה  התהליך  את 
על  שחתמו  הגופים  כל  בהשתתפות 

וההסכם, על מנת לוודא שאכן כל הצד
דים )רפתנים, מחלבות, רשתות שיווק( 
עומדים בהתחייבותם, וכדי לפקח שאכן 

מחיר מוצרי החלב לצרכן ירד.

יבואן

שיווק ומכירות

office@biontiv.co.il ד"ר יאיר סער - 050-2605852 |  איציק אביר -  050-6862998 | דוא"ל משרד
www.shieldbiologics.com | 07-22635301 .קיבוץ מרחביה 19100 | טל. 07-22635300 | פקס

פתרונות לבעיות וטרינריות על ידי מניעתן, 
למען בריאות בעלי החיים ומזון בריא לאדם. 

מטיפול
מניעה 

משתלמת

בואו איתנו לשנה בריאה יותר!
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מכתב מזכיר תנועת המושבים מאיר צור אל שרת החקלאות, בנושא הסכם החלב 
על פי מתווה לוקר

לחזק את
הרפתות הקטנות

1.11.2012
לכבוד

ח”כ אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

שלום רב, 
־הנדון: עמדת תנועת המושבים – מת

ווה לוקר
ואנו עומדים ערב הכרעה גורלית לה
בכל הישראלית  והחקלאות  ותיישבות 

לול ענף החלבב ישראל, בפרט.
מתווה לוקר, עלול להביא לחיסול של 

והרפת המושבית ולפגוע קשה גם בר
פתה קיבוצית.

והרוב המכריע של הרפתות המו
שביות בישראל הן רפתות קטנות 
להתייעל  שצריכות  אלה,  ,אותן 

ולגדול במסגרת מתווה זה.
,בתפיסתה,  המושבים  תנועת 
לו  ועוזרת  הקטן  את  מחזקת 
מעודדת  ולא  ולהתייעל  לצמוח 

את סגירתו כפי שמציעה מתווה.
קוטביות  מהווה  לוקר  מתווה 

שמ תפיסה  עולמנו,  ולתפיסת 
מרח של  שימורם  את  ועודדת 

החקלאות,  ידי  על  פתוחים  בים 
שלאוכלוסייה  קיום  שמאפשרת 
איתן  כלכלי  בסיס  עם  יצרנית 
לאורך  בעיקר  הפריפריה,  באזור 

הגבולות.
של  סגירה  מעודד  המתווה 
שינוי  מהווה  ובכך  קטנות  רפתות 
במדיניות כלפי פיזורה הגיאוגרפי 

של החברה הישראלית.
העו ואני,  המושבים  ותנועת 

לסגירת  מתנגדים  בראשה,  מד 
והצעתנו מהווה קו אדום  רפתות, 

להסכמה על המתווה.
על  להסכמה  המינימום  הצעת 

המתווה:
על  תעמוד  מינימום  מכסת  א. 
שמקורותיהם  ליטר,  אלף   700

יהיו:

כולל  בארץ,  הטבעי  הגידול  כל   .1
 700 עד  להשלמה  יעבור  מהקיבוצים 
ועד  המושביות  ברפתות  ליטר  אלף 

3,200,000 ליטר ברפתות הקיבוציות. 
תיקון, המשק יערך  ובסוף התקופה, 

הקיבוצי יקבל את כל מכסתו והיחס בין 
המגזרים יוחזר לקדמותו. 

2. ממכסת יצרנים פורשים
3. הרשום בסעיף. 1 ו-2 מבטל ומחו

ליף את סעיף 5 ו’ בהסכם. 
יצר אגודות  להקמת  אישור  מתן  וב. 

הגבלה  ללא  אמת,  שותפויות  או  נים 
שברשותם  מושביים  משקים  בעלי  בין 

מכסת חלב. 
בסך    האוצר  הקצאת  חלוקת  ג. 

200מיליון₪, כדלקמן: 
80 מיליון ₪ לטובת מכסות ממשקים 
בכל    אחיד  במחיר  לפרוש  המעוניינים 

4 שנות ההסכם. 
יוקצו כמענקים למשו 120 מיליון ₪ 
של   למכסה  לגדול  המעוניינים  קים 
ליטר  לפי  וזאת  חלב  ליטר  אלף   700

מנוייד לרוכש. 
לא  לוקר,  במתווה  החלב  תמחיר  ד. 

ישתנה. 
החלב  ומועצת  החקלאות  משרד  ה. 

למש והדרכה  ליווי  תוכנית  ויבנו 
קים  קטנים על מנת לעזור להם 

בתהליך ההתייעלות. 
המשפחתי  מהמשק  נציג  ו. 

יצורף לוועדת המעקב.
גם  תדון  המעקב  ועדת  ז. 

בנושאים הבאים:
הגידול  תקופת  במהלך   .1

במג ביצוע  אי  להתרחש  ועלול 
זר המושבי, יש להשאירו לביצוע 

ובמגזרה מושבי, בהתאם לתחז
ית הייצור במחיר מלא.

2. זירוז הליכי רישוי הבניה. 
3. ועדת המכסות תוכל להמו
האומנה,  זמן  הארכת  על  ליץ 
ונקודתיים  מיוחדים  במקרים 
שרכשו  היצרנים  מצויים  בהם 
ניתן  מכסה בהליכי הבניה שלא 
תלויות  שאינן  מסיבות  לסיימם 

ביצרן. 
תנועת  של  עולמה  תפיסת 
המושבים עולה בקנה אחד עם 

ופי החקלאות  משרד  ותפיסת 
עם  ובפרט  בכלל  הכפר  תוח 

תפיסת עולמך. 
       בתודה  ובהערכה  רבה,

  
                                                                מאיר  צור                                                              , מזכ”ל  תנועת  
המושבים    ויו”ר  התאחדות 
 חקלאי  ישראל 
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שר האוצר ושרת החקלאות חתמו על הסכם עקרונות עם החקלאים ומועצת החלב. 
וחשיפה מדורגת  כולל הפחתת מחיר המטרה, התייעלות בענף הרפת,  ההסכם 
של מוצרי החלב ליבוא. תנועת המושבים מתנגדת לחלק מן הסעיפים ומבקשת 

לשנותם 

מהפך ורפורמה
במשק החלב בישראל

שר האוצר, ד”ר יובל שטייניץ, ושרת 
על  חתמו  נוקד,  אורית  החקלאות, 

והסכם עקרונות עם הרפתנים להפח
מידתית  ולפתיחה  המטרה  מחיר  תת 
של משק החלב לייבוא במטרה להוזיל 
את מחירי מוצרי החלב לצרכן הסופי. 
להמלצות  בהמשך  נחתם  זה  הסכם 
להקלת  חברתי  כלכלי  לשינוי  הוועדה 

והנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדי
נת ישראל, ולהמלצות הוועדה לבחינת 
ובהתאם  קדמי(,  )ועדת  המזון  מחירי 
ידי  על  שגובש  העקרונות  להסכם 

האו משרד  הממשלה,  ראש  ומשרד 
החלב  מועצת  החקלאות,  משרד  צר, 
והתאחדות מגדלי בקר. הסכמות אלו 

הנוש מכלול  שנשקלו  לאחר  וגובשו 
אים הנלווים להפחתת המכסים, כגון: 
החקלאות,  בתחום  חיצוניות  תועלות 
תעסוקה  ושיקולי  חוץ  סחר  שיקולי 
בפריפריה ופיתוח הענפים המקומיים, 

ויחד עם שיקולי יוקר מחירי המזון ביש
לאישור  הובא  העקרונות  ראל. הסכם 
הממשלה, ולאחר מכן הועבר לאישור 

ומועצת החלב ומועצת התאחדות מג
דלי בקר. 

משנה  למעלה  לאחר  הושג  ההסכם 
זמן לא רב אחרי אישור  של מאבקים. 

החבר המחאה  ובעקבות  החלב,  וחוק 
תית בקיץ שעבר, הוקמה וועדת קדמי 
נציגי  המזון.  מוצרי  מחירי  להוזלת 
המלצות  נגד  מאבק  ניהלו  הרפתנים 
נרחבים,  ציבור  ביחסי  שלווה  הוועדה, 
הפגנות ומחאות. לאחרונה פורסם על 

מוצ ושל  המטרה  מחיר  של  והעלאה 
הרפתנים  שנציגי  נראה  המחלבות.  רי 

וחששו מהלחץ הציבורי, וכן מצווים שיו
וה ההסדרים,  חוק  דרך  עליהם  ונחתו 

עדיפו להגיע לפשרה שהיא מבחינתם 
הרע במיעוטו.  

עיקרי הרפורמה
הינה  העקרונות  הסכם  מטרת 

ולהפחית את מחיר החלב ומוצריו לצר
כנים. מטרה נוספת היא לפתח ולייעל  

ואת ענף הרפת, בין היתר על ידי הבא
יעילה  מינימלית  ייצור  יחידת  לכדי  תה 
יותר של 70 פרות חולבות, בהיקף כושר 
אלף   700 מ-  יפחת  שלא  שנתי  ייצור 
ליטר. לתהליך ההתייעלות הוגדר טווח 

של זמן,  בין השנים 2013 - 2016.
ההתייעלות בענף תבוצע באמצעות 
לבעלי  שתוצע  מרצון  פרישה  תוכנית 
הרפתות  והגדלת  הקטנות,  הרפתות 
הרפתות  הגדלת  בענף.  שיישארו 
מהעברת  כתוצאה  תתבצע  הקיימות 
וכן  מהענף,  מהפורשים  ייצור  מכסות 
באוכלוסייה  טבעי  מגידול  כתוצאה 
בביקוש לחלב. התייעלות הענף תוביל 

ובהכרח לירידת העלות הממוצעת ליי
צור חלב. 

וה יתוגבר מערך ההדרכה  ובמקביל, 
מחקר בענף, לטובת שיפור מקצועיות 

הרפתות ומיומנויות הניהול.
בין  המואצת,  ההתייעלות  בתקופת 
השנים 2013 – 2016, תתמוך המדינה 
בהעברת מכסות ייצור מיצרנים שירצו 
 ₪  2.6 ב-  יתחיל  התמיכה  גובה  בכך. 
1.8 ₪ לליטר בהדו  לליטר וירד עד ל-
רגה כל שנה. מעבר לכך ישלם מקבל 

המכסה סכום של 20 אגורות לליטר. 
בנוסף, בתקופת ההתייעלות המואצת 

וינוכו ממחיר המטרה המשולם לרפת
ונים על ידי המחלבות בגין החלב הגול

מי, פריון הנורמטיבי )הקבוע בתקנות( 
בשיעור של 2% לשנה, למשך 4 שנים 
צמודים  לליטר  אג’   6.8 ועוד  לפחות, 

בכ- המטרה  מחיר  יירד  בס”ה  למדד. 
  .2016 עד  בהדרגה  לליטר  אגורות   25
יופחת  לרפתנים  החלב  מועצת  היטל 
תתפרש  ההפחתה  האגורה.  במחצית 
 0.17 הבא:   באופן  שנים,   3 פני  על 
אגוו  0.17  ,2013 בשנת לליטר   אגורה 

רה לליטר בשנת 2014 ו- 0.16 אגורה 
לליטר בשנת 2015.

הפחתת מכסים
יופחתו מכסים באופן משמעותי כבר 
ינואר  מחודש  כן,  כמו   .2012 בשנת 
ליבוא  נוספות  מכסות  ייפתחו   2013
בשיעור  מופחת  במכס  חלב  מוצרי 
20%, על מנת לאפשר יבוא של מוצרי 

וחלב בהקדם. הפחתת המכסים תאפ
גבינות  ביבוא  המכס  הפחתת  את  שר 
הפחתת  מהלך  את  ותשלים  טריות 
המכס על גבינות קשות וגבינות לבנות 
למריחה בעלות אורך חיי מדף ארוכים, 
ולהפשירן  קפואות  לייבאן  שניתן  או 

סמוך להפצתן.  
תאפשר  המכסים  הפחתת  כן,  כמו 
של  לייבוא  המקומי  המשק  חשיפת 
מוצרי חלב שונים לרבות גבינות טריות 
שולחנית,  חמאה  וצאן,  בקר  מחלב 
חלב  מוצרי  קצפת,  לבישול,  שמנת 
ועוד.  יוגורט  של  שונים  סוגים  מעובה, 

כמפורט להלן: 

גבינות טריות 
על גבינות טריות מחלב בקר - יופחת 
המכס מ- 21.36 ₪ לק”ג )שיעור מכס 
8.5 ₪ לק”ג  ל-   )126% אפקטיבי של 
למתווה  )בהתאם  ואילך   2013 משנת 

ההפחתה על גבינות קשות כאמור(. 
יופ  - צאן  מחלב  טריות  גבינות  ועל 

חת המכס מ- 21.36 ₪ לק”ג ל-14 ₪ 
לק”ג. 

| מאת: כתב הרפת והחלב | 
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בסך  נוספת  מכסה  תיפתח  כן,  כמו 
2,000 טון אשר תתווסף למכסה הקייו
מת ביבוא גבינות קשות בסך 7,500 טון, 
 9,500 לייבא  יהיה  ניתן  הכל  שסך  כך 
טון של סוגי גבינות שונים אשר יווסתו 

בהתאם להיצע והביקוש בשוק. 
ק”ג,  ל-1  מתחת  באריזות  חמאה 
ושומנים  ושמנים  חלב  תוצרת  ממרחי 

אחרים המופקים מחלב 
2012 תיפתח מכסה כמוו  כבר בשנת
מופו במכס  ליבוא  טון   500 בסך  תית 
חת של 20% אשר תוגדל בהדרגה עד 
ל-1,250 טון בפריסה על פני 4 שנים.  

תאפשר  הכמותית  המכסה  פתיחת 
המקומי  הייצור  מן  כמחצית  של  יבוא 

ושל חמאה שולחנית לצרכן הסופי ותג
ביר את התחרות המקומית.

וחלב ושמנות בעלי תכולת שומן שאי
נה עולה על 6%

שיעור המכס הכללי הקיים – 153%. 
2012 ל-  יופחת כבר בשנת  שיעור זה 
60% ויופחת בהדרגה ל- 40% בפריסה 

על פני 4 שנים. 
וחלב ושמנות בעלי תכולת שומן העו

לה על 6% 
שיעור המכס הכללי הקיים – 153%. 
שיעור זה יופחת כבר בשנת 2012 ל- 7 
ויופחת   60% יותר מ-  ₪ לק”ג אך לא 
יותר  לא  אך  לק”ג   ₪ 5.5 ל-  בהדרגה 

מועצת  של  המנהלים  מועצת 
משרדי  של  נציגים  הכוללת  החלב, 

וממשלה, חקלאים ומחלבות,  איש
רה את ההסכם ברוב גדול. 

ובין המצדדים בהסכם היו כל תנו
עות ההתיישבות ביניהם גם תנועת 
המושבים,  שהביעה את הסכמתה 
נמנעה  רשמי  באופן  אך  פה  בעל 

הצ הרפתנים  נציגי  גם  ובהצבעה. 
מוחלט  ברוב  המתווה,  בעד  ביעו 
מהנציגים  תשעה  מבין  שמונה  של 
שלקחו חלק בהצבעה בדירקטוריון. 
את  מאשרת  המנהלים  “מועצת 
הסכם “מתווה לוקר” וקוראת לכול 
בפועל.  ליישומו  לפעול  הצדדים 

ביש החלב  לענף  יאפשר  וההסכם 
וראל בשנים הקרובות להמשיך לה

תייעל עבור הצרכן”.
משרד  מנכ”ל  שגיבש  המתווה 
לפני  נחתם  לוקר,  הראל  רה”מ 

האו משרדי  בין  שבועות   ומספר 
מועצת  לבין  ורוה”מ  החקלאות  צר 
החלב והתאחדות מגדלי בקר לחלב. 
הממשלה,  בישיבת  אושר  ההסכם 
מועצת  בדירקטוריון  גם   וכאמור 

מג בהנהלת התאחדות  וכן  והחלב, 
דלי בקר לחלב.

שייקה דרורי, מנכ”ל מועצת החלב 
“מתווה  פי  על  ההסכם   “  : אמר 
לוקר” הינו הוגן. ההסכם ממצע את 
מכלול האינטרסים של כל הצדדים 
והצרכנים,  המחלבות  הרפתנים,   -
ביותר  הטובה  החלופה  את  ומהווה 

ושניתן היה להשיג לענף החלב. הר
החלשה,  החוליה  עדיין  הם  פתנים 
שהרווח שלה קבוע ומפוקח, אך הם 
מוכנים לתת את חלקם בכדי להוזיל 
את מקרר מוצרי החלב הישראלים, 

הר לגבי  בהם.  גאים  כל-כך  ושאנו 
שמעוניינים  אלה   – הקטנות  פתות 
על  הוגן.  במחיר   – יפרשו  לפרוש, 
התמורה הם ישלמו מס רק של 10 
בענף  להישאר  שיירצו  אלה  אחוז. 
– יקבלו מכסות במחיר נמוך מאוד 
שגם  וכנראה  לגדול,  שיוכלו  כדי 
השני  של  בחלק  להשקעה.  מענק 
הפחתה  תהיה  לוקר  מתווה  של 
כ10  של  המטרה  במחיר  מדורגת 

שדיב למה  יחסית  קטנה  ואגורות, 
שחיקה  רצו  )שם  קדמי  בוועדה  רו 
של מעל 50 אגורות(. גם בקטע של 
היבוא הישגנו חשיפה קטנה יחסית, 
שתימשך על פני שמונה שנים. הישג 
חשוב מאוד הוא שלא יהיה יבוא של 
חמאה  חלב,  אבקת   – גלם  חומרי 
גולמית – שהיה יכול לקצץ 20 אחוז 
וגרוע מזה  מהמכסה של כל רפתן 
 – הקיים  המבנה  כל  את  למוטט   -
המטרה.  ומחיר  המכסות  התכנון, 

ומב ונכון לענף,  וההסכם הזה טוב 
טיח יציבות למשך 8 שנים.    

החלב  “ענף   : דרורי  הוסיף  עוד 
למרות  ומשגשג,  יעיל  הישראלי 
שסביבנו,  והסערות  המשברים  כל 

ולעו האנושי  ליתרון  הודות  ווזאת 
נב מהווים  בענף  שהפעילים  ובדה 

חרת ציונית שגוברת על כל הציניות 
שמסביב. מעל לכול יש כאן מטרה 
אחידה והבנה משותפת לשמר את 

הת שרק  הישראלי,  החלב  ומשק 
ורק  צרים  לשיקולים  מעבר  עלות 
את  שישקפו  להסדרים  שאיפה 
את  יבטיחו  המשותף,  האינטרס 
לענפי  ביחס  הן   – הצלחתו  המשך 
החקלאות והייצור האחרים בישראל 

והן בקנה מידה עולמי!”

מועצת המנהלים של מועצת החלב 
אישרה את הרפורמה

מאיר צור.     
צילום: המועצה 
האזורית עמק 
יזרעאל

יובל 
שטייניץ. 
.     צילום: 
פלאש 90

שייקה 
דרורי.     
צילום: עמי 
רוז'נסקי

אורית נוקד.     
צילום:
ישראל שוורץ

שייקה דרורי: ההסכם שהושג הינו הוגן
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מ- 60% בפריסה על פני 4 שנים. 
כמו כן, כבר בשנת 2012 תיפתח מכסה 
500 טון ליבוא במכס מופו  כמותית בסך
עד  בהדרגה  תוגדל  20% אשר  חת של 

ל-1,250 טון בפריסה על פני 4 שנים.  
יאפשרו  והמכסה  המכסים  הפחתת 
קצפות  לבישול,  סוגי שמנות  של  יבוא 

הקונ לתעשיית  לרבות  גלם  ווחומרי 
נחסם  היום  עד  יבוא אשר   – דיטוריות 

בשל שיעורי מכס גבוהים. 
תו כוללים  או  מרוכזים  ושמנת  וחלב 

שאינם  אחר  ממתיק  או  סוכר  ספת 
אבקה 

שיעור המכס הכללי הקיים הינו 52% 
הספציפי.  למוצר  בהתאם   136% או 
שיעור המכס הכללי על כלל המוצרים 

בקטגוריה זו יופחת ל- 40%. 

יוגורט 
שיעור המכס הכללי הקיים – 119%. 
שיעור זה יופחת כבר בשנת 2012 ל- 7 
ויופחת   60% יותר מ-  ₪ לק”ג אך לא 
יותר  לא  אך  לק”ג   ₪ 5.5 ל-  בהדרגה 

מ- 60% בפריסה על פני 4 שנים. 
תיפתח   2012 בשנת  כבר  כן,  כמו 
ליבוא  טון   1,000 בסך  כמותית  מכסה 
תוגדל  אשר   20% של  מופחת  במכס 
בהדרגה עד ל-2,000 טון בפריסה על 

פני 4 שנים. 
יאפשרו  והמכסה  המכסים  הפחתת 
יבוא של סוגי יוגורט שונים לרבות שמנות 
חמוצות, משקה יוגורט, יוגורט עם תוספי 
פירות ויוגורט על בסיס חלב בלבד – יבוא 
אשר עד היום הוגבל בשל שיעורי מכס 

גבוהים ומכסה כמותית מצומצמת.
המתווה  כי  הוסכם   – קשות  גבינות 
ידי שר האוצר  הקיים כפי שנקבע על 
לעיל,  כמפורט  הקשות,  הגבינות  בצו 
יופחת   2013 בשנת  שכבר  כך  יעודכן 
8.5 ₪ לק”ג על רוב סוגי הגו  המכס ל-
סוגי  בינות המיובאות, כאשר על שאר 
מעובדת,  גבינה  חלומי,  כגון:  גבינות, 
כחולים.  גידים  וגבינת  מגוררת  גבינה 

באו יעודכן  המכסים  הפחתת  ומתווה 
פן מדורג מ- 10 ₪ לק”ג בשנת 2013 
הפחתת   .2016 בשנת  ₪לק”ג   8.5 ל- 
במכס  ייעצר  גבינות קשות  על  המכס 

קצוב של 8.5 ₪ לק”ג.
וכמו כן, עדכון הצו יכלול הגדלת המכ

סה הכמותית בפריסה על פני 6 שנים 
עד לשנת 2018. 

אמר  שטייניץ,  יובל  ד”ר  האוצר,  שר 
שיביא  משמעותי  בצעד  “מדובר  כי 
החלב  מוצרי  של  הדרגתית  להוזלה 
לאזרחים. הפחתת המכסים תגדיל את 
החלב   משק  את  ותחזק  התחרותיות 

בישראל.”
או הכפר,  ופיתוח  החקלאות  ושרת 

רית נוקד: “ההסכם מאזן בין הצרכנים 
התייעלות  של  במחיר  זאת  לרפתנים, 

נוספת של הרפתות, תוך פתיחת ענף 
הב תוך  ומדורג  מבוקר  לייבוא  והחלב 

שימשיך  לישראל  המזון  ביטחון  טחת 
עוד  מקומי.”  ייצור  על  ברובו  להישען 

יאפשר לרפת כי ההסכם  נוקד  וציינה 
מערך  וכי  בכבוד,  לפרוש  קטנים  נים 
יסייע  החקלאות  משרד  של  ההדרכה 

ולרפתנים שיישארו להתייעל, מה שית
מחירי  להפחתת  נוספת  תרומה  רום 

החלב.
ועדת  ימנו  והחקלאות  האוצר  שרי 

ומעקב בה יהיו נציגים של משרד החק
האוצר,  משרד  הכפר,  ופיתוח  לאות 
התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב. 

הוא לעקוב אחר הת הוועדה  ותפקיד 
להמליץ  תוכל  והיא  המתווה,  קדמות 

ותיקונים  המתווה  עדכון  על  לשרים 
לרבות תיקוני חקיקה.

התנגדות במושבים
הצעדים עליהם סוכם עשויים להביא 
לראשונה לקרע, או לפחות למחלוקת 
הגדולות  ההתיישבות  תנועות  שתי  בין 
– הקיבוצים והמושבים. עד עתה ניהלן 
נציגי הרפתנים משני המגזרים מאבק 
המלצות  נגד  כתף,  אל  כתף  משותף, 
ועדת קדמי, ובפרט נגד הפגיעה בחוק 
ופתיחת  המטרה  מחיר  הורדת  החלב, 
שאמור  שהמגזר  אלא  ליבוא.  השוק 

הר הינו  מהרפורמה  להיפגע  וכנראה 
פתנים במושבים, בהם אמורות להיסגר 
ולהעביר  קטנות,  משפחתיות  רפתות 

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שעשתה  שכפי  אתמול  הבטיח 
שוק  הסלולר,  בשוק  הממשלה 
המזון והחלב ייפתח לתחרות. נתניהו 
משווה כאן שתי רפורמות שהדמיון 
נפתח  הסלולר  שוק  מקרי.  ביניהן 
לתחרות מהרגע להרגע באמצעות 
רגולטורית של משרד  שינוי הוראה 
זיכיונות  שהעניק  התקשורת, 
במחירים  חדשים  סלולר  למפעילי 
ממחיר  אחוזים  בעשרות  הנמוכים 
השוק. פתיחת שוק החלב לתחרות 
אומר  נתניהו  יותר.  הרבה  מורכבת 
הליך  אבל  הנכונות,  המילים  את 
ההחלטות  ביישום  הכרוך  החקיקה 
טען  בצדק  שנים.  להימשך  עלול 
שאין  שטייניץ  יובל  האוצר  שר 
בשוק החלב רפורמת אפסייד-דאון 

)מלמעלה למטה( מקיפה.
שיתבצע  החלב,  במשק  השינוי 
בהדרגה עד סוף 2016 מורכב משני 
מדורגת  הורדה  עיקריים:  מהלכים 
ב-25  הגולמי  החלב  מחיר  של 
מדורגת  ופתיחה  לליטר  אגורות 
)של  מכסים  הפחתת  באמצעות 
גבינות,  כמו  החלב(  מוצרי  שוק 

יוגורטים וחלב ניגר לייבוא.
בפועל  יביאו  הצעדים  אם  ספק 
אם  החלב.  מוצרי  מחירי  להורדת 
היבואנים  משוכלל,  יהיה  לא  השוק 
ליהנות  ירצו  החלב  מוצרי  של 
מרכולתם  את  ולמכור  מהרנטה 
למחיר  ביותר  הקרוב  במחיר 
של  הקצרים  המדף  חיי  השוק. 
להרתיע  עלולים  מהמוצרים  חלק 

לשוק  מכניסה  חדשים  שחקנים 
בעייתי זה.

רק  אתמול  טיפלה  הממשלה 
יוקר  בשרשרת  הראשון  במקטע 
הרפתות,  בעלי   - החלב  מוצרי 
המיוצגים באמצעות מועצת החלב. 
המקטעים הבעייתיים יותר, הכוללים 
את המחלבות, את היצרנים (תנובה, 
שטראוס וטרה ) ואת רשתות השיווק 
לא  עדיין  ומגה,(  (ובראשן שופרסל 
טופלו. שם מונח הנתח העיקרי של 
הודות  בעיקר  וזה  הענף,  רווחיות 
שלא  מספקת.  תחרות  להיעדר 
במקרה מחאת הקוטג’ כוונה בראש 
שניהלה  תנובה,  נגד  ובראשונה 
זהבית כהן לפני שנאלצה להתפטר. 
מחיר מוצרי החלב, כמו מוצרי המזון 
האחרים, יירד רק אם תיווצר תחרות 

אמיתית בין היצרנים והרשתות.
יש  המזון  מוצרי  ביוקר  דנים  אם 
של  הישירה  אחריותה  את  להזכיר 
המע”מ  המחיה:  ליוקר  הממשלה 
המושת בישראל, 17%, אשר נחשב 
 -OECD;גבוה בהשוואה למדינות ה
והשקל המתחזק בשנים האחרונות 
ביחס ליורו ולדולר, התחזקות אשר 
הקפיצה את מחירם של מוצרי המזון 
באירופה,  למחירם  ביחס  בישראל 

אשר באחריות בנק ישראל.
מע”מ  הנהגת  )או  במע”מ  שינוי 
השקל  היחלשות  או  דיפרנציאלי( 
מכל  יותר  הרבה  אפקטיביים  יהיו 
רפורמה שמצהירה על הורדת מחיר 
המטרה בחלב או על החלשתן של 

רשתות השיווק הגדולות.

רפורמה חלבית

| מאת: יהודה שרוני | 
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ויעי גדולות  לרפתות  מכסותיהן  ואת 
המוש תנועת  מזכיר  ואכן  יותר.  ולות 
להס התנגדות   מביע  צור  מאיר  ובים 

נציגי  עם  העבודה  “יחסי  שנחתם:  כם 
ויעידו  טובים,  הם  הקיבוצית  התנועה 

ועל כך אלה שעובדים איתנו. אנו עוב
דים יחד בכל החזיתות. עם כל זאת, יש 
לנו בעייה כשממשלת ישראל מסמנת 
זה  ועם  רפתות,   200 של  חיסול  כיעד 
אנחנו לא יכולים לחיות. לדעתנו מדובר 

בהתיי שפוגע  ובמהלך  קשה  ובטעות 
שבות ובערכיה. אני אישית כעסתי על 
המהירות שבה נסגרו הדברים. לצערי, 
חברי ושותפי מהקיבוצים הסתכלו רק 
בי  ופגע  איכזב  זה  הכלכלי.  הצד  על 
יותר  להיות  מהם  ציפיתי  אישי.  באופן 
סוגרים  היום  ברור:  ושיהיה  רגישים. 
רפתות במושבים, עוד זמן לא רב כבר 
יסגרו רפתות של פחות ממיליון ליטר, 
4 מיליון  ויגיעו גם לסגירת רפתות של 
שכל  עד  “לייעל”  אפשר  תמיד  ליטר. 
הרפתות יהיו בידיים של בעלי ההון או 
רוצים  שאנו  החברה  זאת  המחלבות. 
לחיות בה? אני מאמין שניתן לשנות את 

וההסכם, ואנחנו נפעל לחזק את המש
קים במקום לחסל אותם”. 

מזכ”ל  בכר,  יעקב  של  תגובתו  על 
בכתבתו  ראה  בקר,  מגדלי  התאחדות 

של רותם סלע בגיליון זה.

הראשו בפעם  שמדובר  אף  ו 
רפתנים  מחייבת  המדינה  שבה  נה 
להשתתף בנטל ההקלה על הצרכן, 

כי המה ובכירים במחלבות טוענים 
“הנגע  הציבור.  בכיס  יורגש  לא  לך 
החמור מצוי בנוסחה לחישוב מחיר 
לא  שהיא  ועד  החלב,  של  המטרה 
ימשיך  הישראלי  הצרכן   - תשונה 
לשלם על חלב הרבה יותר מהצרכן 

או האמריקאי,”אמר את והאירופאי 
ומול בכיר במחלבות באשר לרפור

מה. 
המטרה  מחיר  נוסחת  לדבריו,   

וכ “חיוב המחלבות,  שינוי.  ומחייבת 
במחיר  הצרכנים,  מכך  יוצא  פועל 
יעיל  פחות  הכי  מהיצרן  גלם  חומר 
בין  במחיר  הקיים  הפער  את  ינציח 
מוצרי החלב בארץ ובין מוצרי החלב 
יותר  אינה  הרפורמה  לכן  בעולם. 

מפלסטר למי שנזקק לניתוח.”

 במחלבות זועמים על שאף שחלף 
וחודש מאז אושרה עליית מחיר המ

טרה, טרם העבירה ועדת המחירים 
החקלאות  לשרת  המלצותיה  את 

הע באישור  העיכוב  האוצר.  וולשר 
למ בהתאם  המוצרים  מחירי  ולאת 

למחלבות  מסב  הגולמי  החלב  חיר 
הפסד חודשי של כ-13מיליון שקל. 
 “אין אפשרות להעלות קודם את 
בפיקוח,  שאינם  המוצרים  מחירי 
תאושר  אם  יודעים  לא  אנחנו  שכן 

המפוק המוצרים  מחירי  והעלאת 
באחת  גורם  ובכמה,”הסביר  חים 

והמחלבות הגדולות. לדבריו, המחל
האחרונים  בשבועות  עסוקות  בות 

האפ התרחישים  לכל  ובהיערכות 
ההחלטה  שתתקבל  וברגע  שריים, 
הן צפויות להעביר לרשתות השיווק 
מיד  ולהכניסם  עדכניים  מחירונים 

לתוקף.

בכיר במחלבות: “הרפורמה אינה 
יותר מפלסטר” 

| מאת: נורית קדוש | 
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יעקב בכר, מנכ”ל ארגון מגדלי הבקר, הגיע להסכם עם משרד ראש הממשלה 
על הרפורמה במשק החלב. עכשיו הוא מנסה למכור אותה לרפתנים ולהציל את 
“הציבור הישראלי  ואפילו את השואה הוא מכניס למשוואה:  הענף מייבוא פרוע, 
יכול לגלות שבשביל לחסוך 10 אגורות הוא מסבסד רפתן אוסטרי שמי יודע מה 

הסבא רבא שלו עשה”

מחטיאים את המטרה: 
יעקב בכר יציל את שוק 

המחלבות

אגורות במחיר החלב   10 “הנחה של 
בגלל הייבוא פירושה שהצרכן הישראלי 
עכשיו  באוסטריה.  הרפתן  את  מממן 
ניזכר לרגע מה הסבא רבא שלו עשה 
ונחשוב אם אנחנו רוצים לתת לו כסף. 
יש  ובגרמניה  באוסטריה  הכל  אחרי 
מנכ”ל  בכר,  יעקב  אומר  חלב”,  הרבה 
הוא  אלה  בימים  הבקר.  מגדלי  ארגון 
הרפתנים  הסכמת  את  להשיג  חותר 
בשוק  לרפורמה  ובקיבוצים  במושבים 
החלב, אשר החלופה שלה - התוכנית 
 - לייבוא  השוק  לפתיחת  האוצר  של 

תהרוס לטענתו את הענף לחלוטין. “יש 
אינסוף התנגדויות של אינספור גורמים 

וזה לגיטימי”, אומר בכר. 
אך  כואב,  בהסדר  מדובר  לדבריו, 
יותר.  עוד  כואבת  שלו  האלטרנטיבה 
התכנון  ביטול  למעשה  היא  “החלופה 
וייבוא  החלב  במשק  כה  עד  שהונהג 
חופשי של אבקות וחמאות תעשייתיות, 
שלא יאפשר לנהל פה משק. במציאות 
פרה  ראו  שלא  מחלבות  יקומו  כזאת 
מימיהן וישתמשו באבקות מחו”ל ומנגד 
יהיו רפתות עצומות של 30 אלף פרות 

בבעלות טייקוני חלב”. 
בכר  משמש  האחרונות  השנים  ב-3 
וכמייצג האינטרו 49 ( כמנכ”ל הארגון   (
סים של הרפתנים. אלה מגלגלים בשנה 
ו-1.3 מיליארד ליטר  3 מיליארד שקל 
1,000 קיו -של חלב ומפרנסים יותר מ
בוצים ומושבים. העלאת מחיר המטרה 
שקו ל-2.34  אגורות   20 ב החלב  -של 
שהתעוררה  הציבורית  הביקורת  לים, 
עקב המחאה הצרכנית והמלצות ועדת 
קדמי - הותירו אותו בין הפטיש לסדן. 

| מאת: רותם סלע| 

יעקב בכר, מנכ’’ל ארגון מגדלי הבקר. צילום: ראובן קסטרו
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בכר, המגדיר את עצמו כ”עופר עיני 
ושל משק החלב”, מנסה למכור לרפת

מהשוק  שתוציא  כואבת  רפורמה  נים 
בשולי  ותפגע  הקטנים  השחקנים  את 
נושף  האוצר  אך  הגדולים,  של  הרווח 
בעורפו באיום גדול הרבה יותר בעיניו - 

ופתיחת משק החלב לייבוא, מהלך שי
והרוס לדעתו את הענף, שאסור להס

הגרוש.  של  החור  דרך  רק  עליו  תכל 
אותה,  יקבלו  שהרפתנים  מקווה  “אני 

זה קשה”, הוא אומר. 

הקו האדום - הקו הלבן 
במשרד  התייצבו  השבוע  בתחילת 
שר  לוקר,  המנכ”ל  הממשלה  ראש 
מועצת  ונציגי  שטייניץ  יובל  האוצר 

היס לשינוי  הסכם  על  והודיעו  והחלב 
אמור  ההסכם  החלב.  משק  של  טורי 
להוריד את מחיר החלב הגולמי, שהינו 
שנת  עד  אגורות  ב-25  שקלים,   2.34
2016 ולפתוח את השוק לייבוא במידה 

מוגבלת מאוד. 
בשתי  תיעשה  המטרה  מחיר  הורדת 
 6.8 של  הפחתה   - הראשונה  דרכים. 

ואגורות במחירו; השנייה - הוצאת הר
פתות הקטנות משוק החלב באמצעות 
 2.6 של  נדיבים  פרישה”  “מענקי  מתן 
שקלים עבור כל ליטר של מכסת חלב 
הנותרות  הרפתות  המדינה.  שתקצה 
יוכלו לרכוש את אותן מכסות חלב ב-20 
אגורות לליטר במהלך שעלותו למשלם 
המסים צפויה להיות 200 מיליון שקל. 
בסופו של התהליך ייעלם מערך שלם 
מ-700  קטנה  שתפוקתן  רפתות  של 
לרדת  צפוי  זאת  ובעקבות  ליטר,  אלף 

מחיר המטרה. 
וואולם, חוסר הסכמה של חלק מהר

פתות הגדולות, החוששות מחיתוך כה 
באישור  לעיכוב  גורם  המחיר,  של  חד 

וההסכם. אחרי הכל משמעות האלטר
ונטיבה שהציע האוצר היא לא רק פרי

שה חצי כפויה של הרפתות הקטנות, 
אלא גם חיסול של הענף עצמו. 

בשבוע שלפני החתימה על העיסקה 
הוא  כי  במפתיע  האוצר  משרד  הודיע 
מתכוון להגדיל את מכסות ייבוא מוצרי 
זול של  ייבוא  ולאפשר  לישראל  החלב 
גבינות  הכוללת  ארוכה  מוצרים  שורת 
יוגורט  חמוצה,  שמנת  חמאה,  קשות, 
ואפילו חלב טרי. הצעד, שהפליא מאוד 

בתע המצויים  וגורמים  הרפתנים  ואת 
שיית החלב, נוגע במה שנחשב ל”קודש 
הקודשים” של התעשייה - מוצרי “הקו 
האדום  הקו  בכר  לדברי  שהם  הלבן”, 

שחול הטריות,  והגבינות  החלב  ושלו: 
במכירות  ביותר  הגדול  הנתח  על  שים 
עשוי  שלהם  הייבוא  הישראלי,  בשוק 

לרעידת אדמה תעסו להוביל  ולדבריו 
קתית, כלכלית והתיישבותית. 

“הצעד של האוצר היה ונדליזם כלכלי, 

אפשר  שאי  גוף  זה  בריונות,  אלימות, 
ביקש  הממשלה  ראש  לו.  להאמין 
על  נוסף  ומתן  משא  לנהל  מאיתנו 
דנו  כבר  המכסים,  ועל  המטרה  מחיר 
עם לוקר על כך ופתאום האוצר הפיל 
פצצה. גם ככה קשה לי מאוד “למכור” 
את  ההתיישבות  ולתנועת  לרפתנים 

ועכ והפשרות הקשות שהגענו אליהן, 
שיו זה הופך לבלתי אפשרי כמעט”. 

“אם האוצר היה מצליח, אלפי רפתנים 
לרחוב.  נזרקים  היו  בפריפריה  קטנים 
ש-60%-50%  הערבה,  כמו  מקומות 
מהעיסוק בהם קשור בתעשיית החלב, 
הרפתות  במקום  שוקעים.  היו  פשוט 
היו  מנהלים  שהם  והבינוניות  הקטנות 
מופיעות רפתות ענק, ובדומה לנמצא 
במגזרים אחרים במשק היו נוצרים כאן 

טייקונים של חלב”. 
שוק  את  לפתוח  הפזיזה  ההחלטה 

והחלב לייבוא תגרום לדבריו לנזקים שי
והיה קשה לתקן בהמשך. “המגזר החק

ועצמאות  ביטחון  לישראל  מקנה  לאי 
בעצמנו  מייצרים  אנחנו  היום  תזונתית. 
את הבשר, החלב, הירקות והדגים. אם 
דגים,  על  המכסים  לדוגמה  יירדו  מחר 
 10 בתוך  ימות  בישראל  הדגה  ענף  כל 
לדג  שקל  לחסוך  בשביל  כי  חודשים, 

הישר השוק  את  הסינים  הדגים  ויציפו 
אלי וזה כל מה שיאכלו פה. זאת דוגמה 

ולענף שאפשר להרוג בשנייה אחת וייד
רשו שנים להרימו מחדש”, הוא אומר. 

בכר מסביר כי הסיבה למחירו הגבוה 
יחסית של החלב בישראל היא בין היתר 
האירופאי.  החקלאי  שמקבל  הסבסוד 

הרא  - תקבולים  לשני  זוכה  ו“הוא 
ליטר  כל  עבור  כספי  תקבול  הוא  שון 
מהאיחוד  כסף  הוא  והשני  במחלבה 
האירופי, שמסבסד 10 יורו סנט לליטר, 
שומר  הרפתן  שלו  שבהסתכלות  כיוון 

על שטחים פתוחים”. 

אילוצים סביבתיים 
באמצעות  נקבע  המטרה  מחיר 

והקט הגדולות  הרפתות  של  וסקירה 
היעילות  והמושביות,  הקיבוציות  נות, 
הממוצע  המחיר  זה  יעילות.  והלא 
פחות  והיעילות  הקטנות  שהרפתות 
השני  הצד  זאת,  עם  בו.  לשרוד  יוכלו 
של המטבע הוא רווחיות גדולה וחריגה 
לבוא  העשויה  הגדולות,  הרפתות  של 

ועל חשבון הצרכן הישראלי. לפיכך הר
פורמה המוציאה את הרפתות הקטנות 

מהשוק צפויה להוריד את המחיר. 
אך האם נכון ליצור מחיר דיפרנציאלי 
לרפתות? התשובה, לפי בכר, שלילית. 
קוו רפתות   55% ל מחולק  -“המשק 
לקטיביות ול-45% רפתות משפחתיות. 
וכוללת  התיישבותית  גם  היא  המטרה 
בתוך  אפליה  ולכן  בקרקע,  היאחזות 
המנגנון הזה אינה צודקת”, אומר בכר. 

סוליד על  דיברו  החברתית  ו“במחאה 
יותר סיוע הדדי  ריות, ומה מבטא טוב 

ומאשר הקשר בין מושבניקים לבין קי
בוצניקים, בין רפתנים גדולים לקטנים, 
עובדים  שכולם  לפריפריה,  מרכז  בין 

יחד במשק החלב?” 
היא  להדגיש  בכר  שמבקש  הנקודה 

היש הציבור  “האם  כלכלי.  הכל  ושלא 
אגורות   10 להרוויח  מוכן  יהיה  ראלי 
הפריפריה?  על  ולוותר  החלב  במחיר 
להקים  צריך  היה  התקציבים  אגף  אם 
מדינה, הוא היה מחליט שזה לא כדאי 

כלכלית ושיש לוותר על הרעיון”. 
עובדת היותו של הענף זרוע מיישבת 
שווה בעיניו כמה אגורות במחיר החלב. 
כך לדוגמה, בשבוע שעבר ביקר בבאר 
ברנע  יישוב קטן סמוך לקדש  מילכה, 
ולמתקן הסהרונים שהמדינה בונה כדי 

החו הסודנים  הפליטים  את  ולקלוט 
של  לביקור  הסיבה  הגבול.  את  צים 
בכר במקום, שהמרחק בינו לבין העיר 
כ-90  הוא  שבע  באר  ביותר  הקרובה 
חדשה  רפת  של  פתיחה  היא  ק”מ, 
ב-13  הכרוכה  פרות,  כ-300  בעלת 
ליטר  מיליון   3 תניב  מיליון שקל, אשר 

של חלב. 
היה  אחר  מישהו  פה  היינו  לא  “אם 
פה”, אומר בכר ומציין: “מתחילת הדרך 
לא  והחקלאות  החלב  ענף  את  בחנו 
גם  אלא  דרך הפריזמה הכלכלית,  רק 
במקום  התיישבותית.  מבט  מנקודת 
שיש בו רפת יש התיישבות”. מבחינתו 
בכר  ציונית.  בשאלה  כל  קודם  מדובר 

ומדגיש כי פתיחת המשק לייבוא עשו
יה להעביר את ההכנסה של החקלאי 

שנ שמד  למסע  לצאצא  והיהודי-ציוני 
עשה באבותינו. 

כלכלה,  מלבד  כי  כאן,  נגמר  לא  וזה 
ישנה   - באנטישמים  ומלחמה  ציונות 
שהפרות  מתברר  הסביבה.  איכות 
הקרקע.  את  מנקות  גם  הישראליות 
בכר מציין כי בשל משבר המים נאלצו 

להש להתחיל  והרפתנים  והחקלאים 
לדבריו,  מטוהרים.  שופכין  במי  תמש 

מטבי ישראל  את  מצילות  ו“הרפתות 
עה בביוב” ואחראיות גם לסילוק שורה 
הבירה,  גפת  כמו  מזהמים  של  ארוכה 
שמעכלות  התערובת  את  המרכיבה 

הפרות. 
לאיכות  המשרד  ביקש  “לאחרונה 
מגבלות  כמה  עלינו  להטיל  הסביבה 

וחדשות, והסברנו שהתוצאה תהיה תו
המטרה.  למחיר  אגורות   17 של  ספת 

ואף שעד כה ההצעות החדשות לא הו
צאו לפועל, הרפת הישראלית מובילה 

ובשמירה על הסביבה גם בהשוואה עו
למית”. בכר מציין כי ישראל מתקדמת 
מאוד ביחס לאירופה. מה חבל שזה לא 
בכל  יותר  לזולה  אותה  יהפוך  בהכרח 

הנוגע לחלב. 
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יוקמו ברפתות “הוסטלים” עבור פרות  יחסם המיוחד של ההודים לפרות,  בגלל 
קשישות הכוללים. בנוסף, הרפתנים יקבלו קריאה בכל פעם שחיישנים ידווחו על 

כך שמנוחת הפרה הופרעה

חברות מישראל יבנו 
לראשונה רפתות 

מודרניות בהודו

חברות מישראל יבנו לראשונה רפתות 
פרוייקט  על  מדובר  בהודו.  מודרניות 

וראשון מסוגו שטרם נראה כמותו בהו
“א.ב.  ידי  יבוצע על  דו. תכנון הרפתות 
מתכננים”, והציוד יסופק על ידי חברת 

”אפימילק” מקיבוץ אפיקים.
מספר  בה  שחיות  המדינה  היא  הודו 

הפרות הגדול ביותר בעולם, ועם זאת 
כל משק החלב במדינה עובד בשיטות 
פוטנציאל  קיים  זו  מסיבה  עתיקות. 
שרפת  היא  הבעיה  אך  אדיר,  פיתוח 
ממוצעת בהודו מכילה בין שתיים ל-20 
מצווה  ההינדית  הדת  כידוע,  פרות. 
עליהן  וההגנה  לפרות,  מיוחד  יחס  על 

מעוגנת בחוקה הפדרלית של הודו.
מתכננים,  א.ב.  מנכ”ל  בוגין,  קובי 
ראשון  פרוייקט  על  “חתמנו  מפרט: 

קומ רפתות  עשר  להקמת  ומסוגו 
לשוק  במיוחד  המותאמות  פקטיות, 
לפרות. שלהם  המיוחד  וליחס  ההודי 
יכילו הוסטלים לפרות מבוג והרפתות 

| מאת: כתב “הרפת והחלב” | 
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רות, שישמשו כ”בתי אבות” בהן הפרות 
הקשישות יקבלו טיפולים מיוחדים.

ו“בבחינה כלכלית של הפרוייקט מצא
נו דרך לפצות את החקלאים על עלות 
ידי  על  ההוסטלים.  והפעלת  הקמת 

העדרוהתער של  הוולדות  מין  ובחירת 
בות גנטית, נטה את הילודה כך שיהיו 
יותר מ-80% נקבות משובחות, שיגדילו 

את תפוקת החלב.”
הרפת  בתכנון  מוסיף שהמיוחד  בוגין 

והוא בנייתה לפי מודל של רפת שיתו
רגילים להחזיק  פית. החקלאים בהודו 
מספר קטן של פרות, בעוד שכל רפת 

תוכל לספק  בפרוייקט המתוכנן עתה 
מענה ל-100 פרות. לכן הרפת מציעה 
בין חקלאים  לשיתוף פעולה  אפשרות 
מאותו הכפר,או לחקלאי בודד שמעונין 

להרחיב את פעילותו.
חקלאי  כי  נמסר,  אפימילק  מחברת 
הודו יקבלו תחת קורת גג אחת מגוון של 
פיתוחים ישראלים הכוללים: מכון חליבה 
עם מערכות לניתוח הרכב החלב, מיכל 
חלב מקורר, מרכז מזון המותאם לגודל 
הרפת, מערכת ניהול בקרה ושליטה של 
רפת אינטנסיבית-ישראלית ותנאי מחיה 

משופרים לפרה.

את  שמעניין  נוסף  ישראלי  פיתוח 
שתוכל  חיישנים  מערכת  הוא  ההודים 
במידה  ההודי  הרפתן  את  “להקפיץ” 

ושהפרה לא חשה טוב או רעבה. המע
לזהות אם  יודעות  רכות של אפימילק 
כתוצאה  נקטעת  הפרה  של  מנוחתה 
מהפעילות בעדר הגדול, או אם הפרה 
הגיע אחרונה להאבסה ולכן לא נשאר 
לה מזון איכותי מספיק. כך מתאפשר 
להעניק יחס אישי וטוב יותר לצד ניהול 

עדר גדול.
שיתוף הפעולה בענף הרפת של הודו 
הוא חלק מתוכניות אב לפיתוח הכפר 

וומשק החלב, בעידוד ובסיוע של הממ
להקמת  ההסכמים  המקומיות.  שלות 
הפרוייקטים נחתמו בסבב פגישות עם 

וראש ממשלת גואה, מר מנוהרפאריק
ואר, שר התעשייה והתעסוקה של מה

פקידים  ועם  ראנה  נריאן  מר  רשטרה 
בכירים בממשלת גוג’ארט.

מחברות  אחת  היא  מתכננים  א.ב. 
בישראל,  והמנוסות  הגדולות  התכנון 
החברה  שנה.   40 כבר  ובונה  הפועלת 
מעסיקה אדריכלים ויועצים כדי לטפל 
תומו  ועד  מתחילתו  פרוייקט  בכל 
גג אחת. החברה מתכננת  תחת קורת 
ואחת  שנה,  בכל  פרוייקטים  כ-1,500 
ההתמחויות העיקריות שלה היא בנייה 

במרחב הכפרי-חקלאי.
המו החברה  היא  “אפימילק”  וחברת 

בילה בעולם בתחום הטכנולוגיות לענף 
הראשו הייתה  החברה  והצאן.  והרפת 

נה שפיתחה והכניסה לשימוש את מד 
הדגל  מוצרי  בין  האלקטרוני.  החלב 
של החברה: אפילאב – לניתוח מרכיבי 
החלב תוך כדי החליבה ואיתור מוקדם 
של בעיות, ופידומטר פלוס – למעקב 
אחר שינויים בהרגלי התנועה והמנוחה 
של הפרות ומערכת אפיפארם לניהול 

הרפת.

הדמיה - קדמי

הדמיה - אחורי
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הטיפוח יודע לטפל בהוצאות על תחלופת פרות, פוריות ובריאות. על ידי טיפוח 
נכון ניתן להקטין הוצאות אלה, ולהגדיל את שורת הרווח

טיפוח לרווחיות -
יש דבר כזה

ועדת  היבוא,  הגדלת  הקוטג’,  משבר 
קדמי, הקטנת הרווחיות, חיסול רפתות 
– כל אלה הינם חלק מהמושגים איתם 

הא בשנה  מתמודד  הישראלי  והרפתן 
חרונה, וכנראה ימשיך להתמודד איתם 

גם בשנים הבאות.
הרפתן הישראלי, ובעיקר זה מהמשק 

המשפחתי, נמצא במצב לא פשוט.
וקשה  יורדת  הרווחיות  אחד  מצד 

-קשה  שני  ומצד  מהענף,  להתפרנס 
מושביות  רפתות  בו  מצב  לראות 
סכומים  האחרונות  בשנים  שהשקיעו 
גבוהים הן ברפורמה ובשיפור הממשק 
והן בקניית מכסת חלב והגדלת העדר, 

ויחליטו לעצור ולחסל את מקור הפרנ
סה העיקרי שלהם.

הוא  לעשות  לרפתן  לכן מה שנשאר 
מכל  יותר  להרוויח  ולנסות  להתייעל   -

ליטר ומכל פרה. 

המטרה  מחיר  חישוב  שיטת  פי  על 
ארצית  התייעלות  בישראל,  הנהוגה 

המ מחיר  את  מפחיתה  שנים  ולאורך 
בכלל  למה  השאלה  עולה  ולכן  טרה, 

להתייעל?
התשובה פשוטה למדי: ישרוד ויצליח 

| מאת: דוד דרור, “גנטיקה איכותית” | 
צילום: דוד דרור 

פרץ בן יהושע, מאמין בהכלאות

ינו    החשמל

 יבוא ושיווק גנרטורים
 קנייה ומכירת גנרטורים יד שנייה

 שרות ואחזקה לגנרטורים
 מערכות החלפה וסינכרון

 תחנות כח פרטיות
 לוחות פיקוד ובקרה

 בקרה ושליטה מרחוק

שדה אילן ד.נ. גליל תחתון 15260 נייד קובי הימן: 054-7703835
www.sinus4u.co.il e-mail: Kobi19711@bezeqint.net 04-6772081 :טלפקס
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להרוויח  ביכולת  כולם  את  זה שיקדים 
יותר מכל ליטר במכסה, ובעיקר בליטר 

והמיוצר בחורף מעבר למכסה, ומי שיג
דיל את הרווח מכל עמדה ברפת.

הכנסות  פשוטה,  הנה  הרווח  נוסחת 
פחות הוצאות = רווח. 

הרווח,  את  תגדיל  ההכנסות  הגדלת 
הקטנת ההוצאות תגדיל את הרווח.

מורכבות  החלב  ברפת  ההכנסות 
בעיקר מייצור חלב ושיווק בשר )עגלים, 

עגלות ופרות לשחיטה(. 
נושאים,  מהרבה  מורכבות  ההוצאות 
עלותהעבודה,  מזון,  מהוצאות  בעיקר 

חומרים ושירותים. 
ואינם  כמעט  אלו  נושאים  בטיפוח 
ניתנים להשפעה. לעומת זאת הוצאות 
ובריאות  פוריות  פרות,  תחלופת  על 
הם בהחלט נושאים בהם הטיפוח יודע 

לטפל בצורה ברורה.

מייצרת  הישראלית  ההולשטיין  פרת 
יודעים להגדיל  חלב גבוה. האם אנחנו 
את ייצור החלב מבלי להיגרר להוצאות 

מזון גבוהות?
תוספת הכנסה מחלב ניתן לקבל ע”י 
ייצור חלב עוקף מכסה בעיקר בחודשי 

החורף )אחוזי חלבון ושומן גבוהים.(
לקבל  ניתן  מבשר  הכנסה  תוספת 
התמותה  אחוז  הפחתת  באמצעות 
דחק  ושחיטות  תמותה  פחות  בלידה, 
סיווג  עם  פרות  במכירת  וכן  בפרות 

גבוה יותר )מצב גופני.( 
וע )פרות  בעדר  ההישרדות  והגדלת 
וגלות( תוביל לתוספת הכנסה בגין מכי

רת פרות ועגלות עודפות.
ושיפור הפוריות והפחתת אחוז ההפ

יובילו לפחות הוצאות על הזרעה,  לות 

אי  בגלל  שיצאו  פרות  פחות  ובעיקר 
יכולת להמשיך לתחלובה הבאה.

לא מטפח לתנובה גבוהה
אין  טוביה  יהושע מבאר  בן  את פרץ 
קפלן  פרס  חתן  להציג.  צורך  כמעט 
רבות  שנים  עסק  החקלאות,  ויקיר 
בקידום הרפתן המושבי. הקמת מרכזי 

המזון במושבים רשומה על שמו.
בנאמנות  מטפח  פרץ  שנים  במשך 
לאחוז חלבון ותכונות משנה באמצעות 

הכלאה בגזעים שונים.

לדעתך  החשובות  התכונות  הן  מה 
בטיפוח?

קודם כל אחוז החלבון בחלב, שתורם 
למחיר  ביותר  החשובה  התרומה  את 
ליטר החלב. לאחר מכן פוריות הבנות, 
בריאות  קלות,  מהמלטות  שמושפעת 
הפרה.  של  החיסונית  והמערכת  עטין 
חשוב לי לקצר בצורה משמעותית את 

המרווח בין ההמלטות.

בניגוד לכולם אתה לא מטפח לייצור 
חלב גבוה, למה?

להיחלשות  גורם  גבוה  חלב  ייצור 
הפרה, להפסדים בגין פוריות ובריאות 
מערכת  הזנה.  על  גבוהות  ולהוצאות 
זה  בנושא  שוגה  הישראלית  הטיפוח 
באופן עקבי, וכל הניסיונות שלי לשכנע 

אותם לא הועילו.

אתה מטפח גם לייצור בשר, האם זה 
משתלם?

20% מההכנסות של הרפת באות  כ 
בבירור,  יודע  אני  שנים  לאורך  מבשר. 
מחיר  מקבלת  אצלי  שיוצאת  שפרה 

מהשכנים  משמעותית  בצורה  גבוה 
לי  וחשוב  עגלים,  מפטם  גם  אני  שלי. 

שהם ייצאו במשקל ובמחיר גבוה.
תכליתית,  דו  לפרה  מטפח  לא  אני 
אלא משפר את ייצור הבשר, ובעקיפין 

אני מקבל פרות חזקות יותר.

רק 18% מהעדר שלך מורכב מפרות 
גזע  לדעתך  האם  טהורות.  הולשטיין 

ההולשטיין לא מתאים?
אני מאמין בהכלאות. גזע ההולשטיין 
אני  האחרונות.  בשנים  נחלש  מאוד 
מחפש התקדמות מהירה באחוז חלבון 
בגזעים  זה  את  מחפש  ולכן  ובפוריות, 
אחרים. בגזע ההולשטיין אני עובד רק 
עם פרים שעונים על הדרישות האלה. 
מטבע הדברים, בגלל מדיניות הטיפוח 
בהולשטיין יש מעט מאוד פרים כאלה.

אלו גזעים ניסית?
גזע  עם  התחלתי  שנה   15 כ  לפני 
דני  המונבליארד, אח”כ בשוויצי החום, 
עם  ולאחרונה  אדום  הולשטיין  אדום, 

גזע NRF מנורבגיה.
בתכונות  מאוד  דומה  החום  השוויצי 
שלו לגזע ההולשטיין ולכן אין בו יתרון. 

ובשנים האחרונות אני מתמקד במונב
ובפרים  יחסית  קטנים  מפרים  ליארד 

הפו את  מאוד  שמשפרים  ומנורבגיה, 
ריות ואת המערכת החיסונית.

זרמת  בקניית  הרבה  משקיע  אתה 
יבוא, זה משתלם?

ההשק אחת  הנה  בטיפוח  והשקעה 
של  בעלות  ברפת.  שיש  הזולות  עות 
200-300 שקל בחיי הפרה אני מקבל 

את מה שאני מחפש.

הפרות  אצל  השנתית  החלב  תנובת 
2011 התוו  שלך נמוכה יחסית. בשנת
: ק”ג חלב לפרה  צאות לפי שיווק היו 
חלבון  אחוז   ,4.03 שומן  אחוז   ,9,930
לא  אתה   .10,979 חמ”מ  ק”ג,   3.54

מוטרד?
יציבה  אצלי  החלב  תנובת  להיפך, 

ולאורך השנים, וכפי שאתם רואים המו
צקים גבוהים ולכן התמורה לליטר חלב 

גבוהה וכדאית יותר.

האר הטיפוח  לדעתך מערכת  ולמה 
צית ממשיכה לטפח לחלב גבוה ובתוך 

הגזע?
יש הרבה קיבעון וחוסר נכונות לבדוק 
וספר  “שיאון”  לקופסא.  מחוץ  דברים 
ההולשטיין,  את  רק  מטפחים  העדר 
החלב  בייצור  מתגאה  ישראל  וחבל. 
יותר  לי  בעולם.  ביותר  הגבוה  לפרה 
בסוף  לי  נשארים  שקלים  כמה  חשוב 
של  שהרווחיות  ספק  לי  אין  היום. 
אחרים,  ממשקים  גבוהה  שלי  המשק 

וזאת הודות לשיטת הטיפוח.
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חברת אפימילק זכתה לאחרונה במכרז להקמת רפתות בסין הענקית בהיקף גדול, 
כמו גם לספק מערכת ניהול ל- 135 רפתות בבלרוס עד סוף שנת 2012. על סיפור 
הצלחה קיבוצי וגאווה ישראלית – בריאיון עם המנכ”ל, יובל רחמילביץ, שסוגר שנה 

ראשונה בתפקיד

מתחרים במגרש
של הגדולים

ממוקם  “אפימילק”  של  המתחם 
לא רחוק מהרפת של קיבוץ אפיקים, 
אי  להתקין,  הראשונות  אחת  שהייתה 
80, את מדי החלב האו -שם בשנות ה
“צח”מ  אז  שנקרא  מה  של  לקטרונים 
דגלים  מתנוססים  בכניסה  אפיקים”. 
של שבע או שמונה מדינות. בירור קצר 
מבקרת  נתון  יום  בכל  מעלה שכמעט 
במאות  מדובר   – מחו”ל  משלחת  איזו 
מייצגים  והדגלים   – שנה  בכל  אורחים 

את המבקרים של השבוע. 
יובל רחמילביץ, מנכ”ל אפימילק מזה 
47, אב ל- 4 בנות( מגיע לקיו )כשנה, 
בוץ אפיקים מביתו שבהוד השרון, אבל 
במקור הוא בכלל בן מושב, אחד מאלו 

במי הוא  במפעל  וכאן  ברפת,  ושגדלו 
יובל: “גדלתי  דה מסוימת סוגר מעגל. 

שג לומר  אפשר  טוביה,  באר  ובמושב 
הורי  של  במשק  עשיתי  ברפת.  דלתי 
את כל העבודות – חליבה, הזנה וטיפול 
בפרות. באותן שנים עוד לא היו מרכזי 
גידלו בעצמם  והרפתנים במושב  מזון, 
אספסת, תירס, סלק ועוד. אני זוכר את 
את  מהדק  הטרקטור,  על  כילד  עצמי 
התחמיץ בבור, מעביר קווי השקיה או 

וקוצר אספסת. כאנקדוטה, מכל העבו
דות ברפת דווקא את החליבה שנאתי. 
שלבור  ורואה  לרפתות  נכנס  אני  היום 
ושיש  נקיות,  פרות  מגיעות  החליבה 

וציוד מתקדם. אז הפרות היו מאוד מל
חמים... מים  היו  לא  בועטות,  וכלכות, 
למשק  מלבבת.  לא  כחוויה  לי  זכור 
כנראה  הגיעה  במושב שלנו  בן-יהושע 
“מד  של  הראשונות  ההתקנות  אחת 
חלב אלקטרוני” תוצרת צח”מ אפיקים. 
נדמה לי שזו הייתה ההתקנה הראשונה 
במשק מושבי. זמן לא רב אחר כך אבי 
ווסטפליה  של  הציוד  את  דווקא  קנה 

והגרמנית, זה היה מכון מאוד יפה, מר
ושים ומשוכלל, אבל היו לנו הרבה תק

לות עם מדי החלב האלקטרונים”. 
רחמילביץ הוא בעל הסמכה כמהנדס 

עס במנהל  שני  ותואר  ואלקטרוניקה, 
אחרי  אביב.  תל  מאוניברסיטת  קים 
11 שנים בצבא קבע, הוא עבר בתחיו
לוויינים.  גילת  לחברת  ה-90  שנות  לת 
המוצר. וניהול  השיווק  לעולם  “עברתי 
זה היה מעבר מעולם הפיתוח לעולם 
המוצרים והשיווק. נחשפתי שם לקשר 
בין לקוחות, צרכים ופיתוח מוצרים– לאן 
הם צריכים ללכת. כעבור מספר שנים 
עברתי ליזמות של חברות טכנולוגיות. 
2000 הקמתי עם מספר שותו  בשנת

פים חברה בתחום ההגנה על רשתות 
בישראל,  אותה הקמנו  גדולות,  נתונים 
הטלה-קומוו לענקית   2004 ב -ומכרנו 
אני עצמי  ניקציה האמריקאית סיסקו. 
וכך  ארה”ב,  בסיסקו  לעבוד  נשארתי 
לנו  שהיה  למרות   .2008 עד  המשכנו 
הבנו שאם  ואני  טוב מאוד שם, אשתי 
אנחנו נשארים, הבת הגדולה – שהייתה 
אז בת 12 – תגדל בעצם כאמריקאית, 

ווזה היה השלב שהחלטנו לחזור מהסי
ליקון ואלי, למרות שהיה לנו מאוד טוב– 

לבית הישן שלנו בהוד השרון.”

איך הגעת לאפימילק?
פוטנ בעלת  בוגרת  חברה  וחיפשתי 
חברה שמו והתקדמות.  צמיחה  וציאל 

ויכולה  דולר  מיליון   50 ב-  כרת למשל 
לזנק בגדול. שאני יכול האמין שאפשר 
מעט  יש  אחר.  למקום  אותה  לקחת 

תה היה  זה  בישראל.  כאלה  וחברות 
בקרן  חברים  הכרתי  זמן.  שלקח  ליך 
באפימילק,  שמושקעת  פורטיסימו, 
שלנסוע  אותי  שכנעו  חיבור.  נוצר  וכך 

במהירות   – לעבודה  שעתיים  מהבית 
נורא.  כך  כל  לא  זה   - כמובן  המותרת 
ובאמת, אנחנו מספר מנהלים מהמרכז 
לישון  שנשארים  באפימילק,  שעובדים 
בקיבוץ – בדירות מאוד צנועות, אגב – 
פעמיים בשבוע, אוכלים בחדר האוכל 

של הקיבוץ, וזה מתאים לנו.

מהי  אפימילק,  את  מגדיר  היית  איך 
ליבת העסקים של חברה.

וזו שאלה שאני מקדיש לה הרבה מח
שבה ומאמצים. למסתכל מהצד נראה 
חליבה,  מכוני  חברה שמוכרת  שאנחנו 
העיקרי  המוצר  זה  שלם  כמכלול  כי 
כל,  קודם  אז  בישראל.  שלנו  והידוע 
זאת חברה טכנולוגית הרבה יותר ממה 
מביאים  מה שאנחנו  למעשה  שנראה. 
לרפת, הערך האמיתי, זה לא מכון על 
לנהל  היכולת  אלא  ורכיביו,  חלקיו  כל 
משק חלב מודרני – רפת, דיר – בצורה 

| מאת: עלי קדם | 

יובל רחמילביץ 
צילום: אפימילק
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העסק  זה  ויעילה.  מצטיינת  מיטבית, 
מרכיבים:  שני  על  מבוסס  זה  שלנו. 
על  נתונים מהמשק,  איסוף   - הראשון 
שמצויים  אלקטרוניים,  אמצעים  ידי 
החליבה.  במכון  או  עצמה  הפרה  על 

נתו מאגר  בבניית  מצטיינת  ואפימילק 
כל  ומדויק מאוד, על  ביותר  נים עשיר 
הפרטים – בעלי החיים - במשק. השני 
לתועלת  המידע  את  לעבד  היכולת   –
המגדל. מדובר בתוכנה מאוד מורכבת, 

ושיודעת להוציא את המיטב משלל הנ
שהר כך  יידע,  לרפתן  ולספק  ותונים, 

פתן יוכל להשתמש בו לשיפור ביצועי 
הרפת, בכל התחומים: איתור דרישות, 

ודלקות עטין, האם להוציא פרה מסוי
מת, האם היא סובלת מצליעה, האם יש 

לי בעיית הזנה ברפת, שאני יכול לאתר 
אותה בשלב מוקדם.שורה של יישומים 

ושמאפשרים לרפתן להתייעל. לתפיס
תנו, ציוד החליבה עצמו הוא לא העניין, 
למרות שהוא חלק משמעותי מהמחיר: 
הטוב  הציוד  את  לספק  יודעים  אנחנו 

מסו שלנו  המתחרים  גם  אבל  וביותר, 
ומ וגלים לספק פולסטורים, ריליזרים 

שאבות ואקום. מה שעושה את ההבדל 
לנהל  מזה  וכתוצאה  להבין  היכולת  זו 
של  החזון  מיטבית.  בצורה  הרפת  את 
אפימילק הוא להוביל בהבנה, ובמציאת 
הרפת  ניהול  של  והפתרונות  היכולות 
הרווחיות,  היעילות,  שיפור  תוך  והדיר, 

ואיכות החלב.

מתקבל  נתונים,  ניתוח  על  דיברת 
הרושם שהרפתן, ובפרט מנהל הרפת, 

צריך להיות כמעט פרופסור.
הדרכה וייעוץ מקצועי הם מרכיב מאוד 
מציעים.  שאנו  במכלול  וחשוב  מרכזי 

ובמדינות המתפתחות זהו מרכיב קרי
טי. במדינות הללו אין את הידע שנצבר 
עשרות  במשך  בישראל  החלב  בענף 
מערכת  למכור  מספיק  לא  זה  שנים. 
כיצד  ולהדריך  גם ללמד  עלינו  חכמה, 
להשתמש בה ולנצל את היכולות שלה. 
זאת מערכת מאוד חזקה ומתוחכמת, 
על  להקל  ננסה  אנו  הבאות  ובשנים 
שגם  כך  למשתמש,  שלה  הידידותיות 

מתוח ה”סופר  רק  ולא  ממוצע  ועובד 

אפי )צ.ח.מ.  אפימילק  ומפעל  
מפתח,  מיוחד(  חליבה  ציוד   - קים 
ובעולם,  בארץ  ומשווק  מייצר 
ממוחשבות. חליבה   מערכות 
בקיבוץ   1977 בשנת  נוסד  המפעל 
 3 כ-  הירדן,  בעמק  אשר  אפיקים 
ק”מ דרומית לאגם הכנרת. בתחילת 
אמצעי  בפיתוח  המפעל  עסק  דרכו 
עזר מיוחדים לחקלאות ומכאן שאב 
בהשראת  הדרך,  בהמשך  שמו.  את 
חבר  שהיה  ז”ל,  פלס  אלי  הממציא 
את  למקד  המפעל  החל  הקיבוץ, 
בכלל  החלב  רפת  סביב  פעילותו 
ממוחשבת  חליבה  מערכת  וסביב 

ובפרט, ומאז ועד היום זהו תחום עי
סוקו המרכזי. 

לראשונה  הושק   1979 בשנת 
אפי מתוצרת  חלב  מד  ובעולם 

לראשוו הוצגה   1984 ובשנת  מילק 

לרפת  ממוחשבת  ניהול  מערכת  נה 
המפעל. תוצרת  היא  גם   החלב, 
מאז ועד היום הותקנו מערכות ניהול 
אפימילק  מבית  העדר הממוחשבות 
55 מדינות ברחו  באלפי רפתות בכ-

בי העולם. בלא מעט מהן מותקנות 
על  המפעל  ע”י  שהוקמו  רפתות 
בסיס של פרוייקט “בסיבוב  מפתח” 

.) Turn Key Project(
ומכירות החברה מחוץ לישראל מה

וות כ- 95% מסך ההכנסות.
190, מתוו -מספר העובדים הוא כ
העובו כלל  מתוך  בישראל.   170  כם

דים בישראל כ- 50 עובדים הם חברי 
קיבוץ אפיקים. כ- 20 עובדים בחו”ל 
ב- 4 משרדים )ארה”ב, סין, וייטנאם 

ואירופה(.
אפימילק מחזיקה באישורי תקן בין 
לאומיים רבים ושונים, ביניהם אישור 

ICAR למדי חלב, תקן איכות ופיתוח 
אירופאי  איכות  אישור   ,ISO-9001

CE ועוד.
רבים  משאבים  החברה משקיעה 

ועל מנת לשמר את עליונותה הטכ
צוות  ביותר.  תחרותי  בשוק  נולוגית 

מוטיב ע”י  המונע  יצירתי  ופיתוח 
רבים  מאמצים  משקיע  גבוהה,  ציה 
התמקדות  כדי  תוך  זו  במשימה 
ביצירת מערכות משולבות חדשניות 

וובתגובה לדרישות המשתמשים הר
בים.

המפעל  מספק  אותם  הפתרונות 
שואבים מהניסיון הרב שנצבר במשק 
בעולם,  המוביל   הישראלי,  החלב 

וחוקרים אק ובמשולב עם מחקרים 
דמאים. כל זאת על מנת לשמר את 
שוק  בחזית  של אפימילק  מעמדה 

מערכות החליבה בעולם.

מכירות בחו”ל - מעל ל-90 אחוז

יובל רחמילביץ עם שר 
החקלאות ומשלחת מוייטנם,
צילום: אפימילק
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וכם” יידע להפיק את המקסימום. כאמור, יש לנו מערך הדר
כה וסיוע עם פרישה ארצית. בארץ, ה”ניידות” שלנו עוברות 
ברפתות הן למכירה והן לתמיכה. בצורה כזאת אנחנו – דרך 
מכירים  המדריכים  השטח.  את  חשים  גם   – שלנו  האנשים 
היטב הן את הרפת הישראלית והצרכים שלה, והן המוצרים. 
מכיוון שישראל היא הבית, מוצר חדש אנחנו קודם כל מנסים 
כאן בישראל. ברור שקשה יותר להדריך שימוש במוצר חדש, 

ומקצים לצורך זה צוותים שלמים.”

“אפימילק ישראל”
ורחמילביץ מספר על שינוי תפיסה בעבודה בארץ: “הפעי

לות בארץ עברה שינוי ארגוני, מארגון מכירות בארץ – ליחידה 
עסקית שנקראת אפימילק ישראל, בניהולו של חן סטפמן, 
שהוא מהאנשים היותר טובים שיש לנו. זוהי למעשה חברת 
בת, והשינוי הביא לשיפור דרמטי ביכולת שלנו לשרת, לטפל 
עם  בקשר  ממשיכים  אנו  שלנו.  בלקוחות  ולתמוך  בבעיות 
האיש המאוד מנוסה שלנו בדרום, דובי שמיר )שבמקרה גם 
היה מדריך שלי במושב(, שהוא והצוות שלו מהווים את “יד 

ימיננו”. 

מהו מבנה הבעלות, ואיך מסתדרים שותף קיבוצי עם קרן 
השקעות פרטית?

שני הבעלים הם קיבוץ אפיקים, שבידיו רוב הבעלות, וקרן 
פורטיסימו, שנחשבת לקרן ההשקעות הפרטית המצליחה 
פיננסי,  משקיע  שהיא  כזו,  קרן  איך  לראות  יפה  בישראל. 
ולמכור אותו ברווח,  שמטרתו המוצהרת היא להשביח נכס 
היא  לכך  הסיבה  מוצאים שפה משותפת.   – הקיבוץ  וחברי 
שכולם בסופו של דבר רוצים שהחברה תצליח – תבנה את 
תרוויח  מהירה,  צמיחה  תפגין  בשוק,  טובים  הכי  המוצרים 
ותשיג את המתחרים. אני לא זוכר שהיו ויכוחים משמעותיים 
הקיבוץ  שחברי  חשבתי  כי  אותי,  הפתיע  זה  קונפליקט.  או 

בביצו ופחות  ובמשכורות,  עבודה  במקומות  יותר  ויתעניינו 
עים של החברה. גיליתי אצל השותף הקיבוצי תחכום והבנה, 
כלים  מתאימים.  כלים  לו  לתת  צריך  יצליח  שהעסק  שכדי 
זה עצמאות ניהולית, השקעות בהיקף מתאים והצבת יעדים, 

שבראשם כאמור צמיחה ורווחיות.

איזה חלק מהייצור והמחקר מתבצע כאן באפיקים?
כמעט הכל. יש לנו צוות מו”פ )מחקר ופיתוח( גדול מאוד, 

מצלצל  אפיקים  צ.ח.מ  השם  הרפתנים  לוותיקי 
באפי אפיקים  צ.ח.מ.  השם  הוחלף  מדוע  ומוכר. 
השי מנהלת  יוניש,  נועה  מספרת  כך  על  ומילק? 
חלי )ציוד  אפיקים  צ.ח.מ.  היה  המפעל  “שם  וווק: 

באנגלית  מיוחד(.  חקלאי  ציוד  ובמקור  מיוחד,  בה 
 SAE Afikim )Special Agricultural היה:  השם 

.)Equimpent
אפימילק  היה  שלנו  המותג  שם  זאת,  לעומת 
האחרונות  בשנים  לנו  שהתברר  מה   .)afimilk(
הוא שבכל העולם )חוץ מישראל( יש בלבול גדול 
מכך  יותר  ואפילו  המפעל,  לשם  המותג  שם  בין 
בלבול נוסף גם עם השם אפיקים. לאחר בדיקה 

אפי הוא  יותר  הידוע  שהשם  התברר  ומעמיקה 
מילק ולכן החלטנו לעשות “תיקון” ולאחד שמות. 

השם שונה רשמית במרץ 2012 בארץ ובעולם.”

צ.ח.מ ואפימילק
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מחזקים את תושבי הדרום 
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וההשקעה בתחום זה בשנים הקרובות 
מהדב ניכר  חלק  ותגדל.  תלך  ורק 

רים שאנחנו מוכרים מיוצר ונבדק כאן 
במפעל. ברור שישנם גם רכיבים שאנו 

וקונים מספקים, בארץ או בחו”ל. אנח
נו מתעקשים להחזיק חלק משמעותי 
גם  ובאפיקים,  בישראל  מהפעילות 
של  מהתפיסה  וגם  ציוניים,  מטעמים 

התפי התהליכים.  על  מקרוב  ושליטה 
באיכות  עצמה  את  מוכיחה  הזאת  סה 

והמוצרים. בתחום המכירות, יש לנו נוכ
חות במספר מקומות: אנגליה, ארה”ב, 
אלה  מרכזים  ארבעה  וויטנאם.  סין 
והצמיחה  הכיסוי  אזורי  את  משקפים 
של החברה. נמצאים בהם בעיקר אנשי 

פי אנשי  ולא  טכנית,  ותמיכה  ומכירות 
תוח או ייצור.

אפימילק, ראוי לציין, מתחרה בשוק 
הגדו של  במגרש  והישראלי  והעולמי 

לות, כמו דה לאוואל וגאה )ווסטפליה( 
עו הם  רחמילביץ,  לדברי  והגרמנית. 

בא  “אני  נחיתות:  רגשי  בלי  זאת  שים 
והטלה- התוכנה  הטכנולוגיה,  מעולם 
ענקים  באמת  יש  שם  קומוניקציה, 
עולמיים שאי אפשר להתחרות איתם. 
אחרות,  הן  הפרופורציות  שלנו  בשוק 
ודה לאוואל או גאה הן לא אוראקל או 
סיסקו. אנחנו גם משתפים פעולה עם 
יצרנית ציוד החליבה הבריטית פולווד. 

המקו הפיתוחים  את  מביאים  ואנחנו 
השירות  במערך  שמלווים  שלנו,  ריים 

ווהתמיכה – ומנצחים. ההצלחה במכי
ורות היא ההוכחה הכי טובה שהרפת

וחושבים  שלנו,  מהציוד  מרוצים  נים 
מב שאנו  מה  את  מקיימים  ושאנחנו 

טיחים להם.

שיפור רמת הדיוק
הרמה  האם  רחמילביץ  את  שאלתי 

מס הישראלית  הרפת  של  והגבוהה 
וייעת לאפימילק במכירות שלה ברח

החיובית  התשובה  בצד  העולם.  בי 
הייתה  זאת  שאלה”(  איזו  )“כמובן, 
לביצועים  להחמיא  בשבילו  הזדמנות 
הישראלי  החלב  משק   “ בארץ.  כאן 
רמת  בפרט  בעולם,  דבר  שם  הוא 
התנובה הממוצעת הגבוהה לפרה. 12 
טון חלב לפרה בשנה – אין מספרים 
כאלה בעולם. בחלק גדול מהארצות 
חם,  אקלים  שורר  איתן  בקשר  שאנו 
כאלה  בתנאים  שגם  הוכיחה  וישראל 
ולפתח  שיא,  להישגי  להגיע  ניתן 
מוסגר,  במאמר  משגשג.  חלב  משק 
על הצעדים שמתכננים  אני מתפלא 
יצרו  הרי  הישראלי.  החלב  משק  נגד 

עו מידה  בקנה  ממש,  של  פלא  ופה 
תפריעו,  אל  רק  נאמר:  זה  ועל  למי, 
תמשיכו ליהנות מהישגי משק החלב, 
כי הכי קל זה להרוס, ואחר כך קשה 

מאוד לשקם.”
“יש אצלנו המון ביקורים של משלחות 

ומחו”ל, מספר רחמילביץ, ולמרבה הה
פתעה – או שלא – הם מתחברים מאוד 
גם לצד הקיבוצי, ושמחים להיפגש עם 
החקלאים המקומיים. לאחרונה הייתה 
פה קבוצה מסין שחבריה ביקשו לאכול 
בקיבוץ  סיירו  כך  ואחר  האוכל,  בחדר 
היתר,  בין  רבה.  ובסקרנות  בהתרגשות 
השינוי בקיבוץ מזכיר להם את השינוי 
– כמובן בקנה מידה שונה - שעובר על 

סין.

עד כמה אתה מעורב אישית בשיווק 
ובחתימת עסקות?

החב לעסקה.  מעסקה  משתנה  וזה 
רה גדולה מספיק על מנת שהמנהלים 
שמתחתי ייקחו את האחריות. אני יכול 
נמצא  אני  מזמני  אחוז  שכ-40  לומר 
עם  שלנו,  המפיצים  עם  נפגש  בחו”ל: 
לקוחות. פוגש כמעט כל לקוח שמגיע 
גדולות,  אני מעורב בעסקות  לישראל. 
המכירות,  לצוות  מגיע  הקרדיט  אבל 

שעושים עבודה מאוד יפה.

מה מותר לחשוף מהפיתוחים שלכם 
שיהפכו למוצרים בעתיד?

עולם  כיוונים.  על  להצביע  יכול  אני 
והחומרה בציוד החליבה מתחלק לשנ

אותם  לפרה,  שצמודים  הרכיבים  יים. 
אנו נפתח לכלים עוד יותר משמעותיים 
ממה שהםהיום, מעבר לזיהוי דרישות. 
וברכיבים במכון החליבה, נחשוף מספר 
רמת  את  שישפרו  חדשים,  מוצרים 
ומרכיביו.  החלב,  בדיקות  של  הדיוק 
על  בתוכנה,  גדולה  השקעה  מתוכננת 
מנת לתת לה יותר יכולות, כך שהרפתן 

יפיק את מירב התועלת. 

ושאלה לסיכום - במה אתה מתגאה 
כמנכ”ל אפימילק?

ויש פה חבורה של אנשים מאוד אכ
ופתיים, שנותנים את הנשמה כדי שה

יהיו מרוצים.  והלקוחות  חברה תצליח 
נת לא  בעבר,  עבדתי  בהן  ובחברות 

בדרך,  אמונה  של  כזאת  ברמה  קלתי 
לקדם  כדי  להתאמץ  ונכונות  נחרצות 

בהז מאליו.  מובן  לא  זה  הארגון.  ואת 
זו אני רוצה לאחל לחברי הר ודמנות 

פתנים – שנה טובה, שבה הם ימשיכו 
לספק חלב ומצרי חלב ברמה גבוהה 

לעם ישראל.

צוות אפימילק 
בתערוכה 
בקליפורניה.
צילום: אפימילק
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בחוות דעת מטעמו קורא המבקר להחזרת הפיקוח על מוצרי המזון והחלב. לטענתו, 
משרדי הממשלה לא לקחו בחשבון את האינטרס של הצרכן והביאו לעליית מחיר 
המוצרים בעשרות אחוזים. עוד עולה מהדו”ח כי בעקבות דיל בין שר החקלאות 

דאז, שלום שמחון לאוצר הוסר הפיקוח ממוצרי החלב והמחירים עלו

מבקר המדינה: 
הממשלה כשלה בפיקוח 

על מוצרי המזון והחלב

וערב ראש השנה ועל רקע גלי ההת
ייקרות האחרונים של מוצרי מזון רבים, 
יוסי  השופט  המדינה,  מבקר  פרסם 

הממ כי  הקובעת  דעת  חוות  ושפירא, 
המזון  מחירי  על  בפיקוח  כשלה  שלה 
ומוצרי החלב, הסירה את הפיקוח מעל 

מחי לעליית  שהביא  מה  מהם,  ורבים 
רים של עשרות אחוזים. המבקר קורא 
להחזרת הפיקוח על מחירי מוצרי מזון 

וחלב בסיסיים. 
שפירא  של  הראשונה  הדעת  חוות 
בתפקידו כמבקר עוסקת בפיקוח על 

ומחירי המזון ומחירי מוצרי החלב. שפי
והתמ”ת  האוצר  משרדי  כי  קובע  רא 
ולא לקחו  כשלו בפיקוח על המחירים 
בחשבון את האינטרס של הצרכן, ואילו 
את  הורידו  והחקלאות  האוצר  משרדי 
והביאו  המוצרים,  מרוב  הפיקוח  רמת 

לעליית מחיריהם בעשרות אחוזים. 
ובמדינת ישראל קיימת אוכלוסיה גדו
ולהב בכבוד  להתקיים  המתקשה  ולה 

טיח לעצמה את מוצרי המזון הנדרשים, 
כותב המבקר שפירא. ואולם, הגורמים 
הרלוונטיים לא השתמשו בסל מוצרים 
בסיסי כלשהו כבסיס לקידום אספקת 

הביטחון התזונתי לתושבי המדינה. 
 2005 הביקורת העלתה שבין השנים 
בשיעור  עלו  המזון  מחירי   2011 עד 
שההכנסה  בשעה  כ-10%,  של  ריאלי 
ירדה.  הציבור  רוב  של  נטו  הריאלית 
במצבן  משמעותית  הרעה  התוצאה: 

של השכבות החלשות. 

מצאה  המבקר  של  הדעת  חוות 
לא  התמ”ת  ומשרד  האוצר  שמשרד 
הם  באשר  תפקידם,  את  כראוי  ביצעו 

ולא התייחסו לשיקולים חברתיים וברי
אותיים ולא כללו בשיקוליהם את רווחת 

הצרכנים והאינטרסים שלהם. 
על  הפיקוח  שהוסר  מרגע  בנוסף, 
מוצר מסוים, הם לא עקבו אחר מחירו 

הפי את  להשיב  יש  האם  לבחון  וכדי 
קוח. 

הפיקוח על המחירים הורד 
ללא בדיקה

באשר לפיקוח על מחירי מוצרי החלב, 
ושעליו מופקדת ועדה משותפת למש

המבקר  מצא  והחקלאות,  האוצר  רדי 
כי הורדת רמת הפיקוח על מוצרי חלב 
לרמה הנמוכה ביותר בשוק ריכוזי, בלא 
שבשלו תנאי תחרות של ממש, פגעה 
קשות באינטרסים הכלכליים של ציבור 

והצרכנים והביאה לעליית מחירים תלו
לה. 

 | NRG מאת: נעם שרביט, אתר |

  
  דוברות מבקר המדינה: צילום חובת הממשלה לפעול לתיקון הליקויים. "מבקר המדינה יוסף שפירא

 "  
  

שהפך לסמל המחאה החברתית ', בות לעליית מחיר הקוטגמחוות דעתו של המבקר מתבררת אחת הסי
ביקש לקדם את חוק תכנון , שלום שמחון, מסתבר כי שר החקלאות דאז. ויתר מוצרי החלב, בקיץ שעבר
ובתמורה משרד החקלאות לא יתנגד להוצאת , כאשר האוצר הסכים שלא להכשיל את החוק, משק החלב

  . הצרכנים, נו אנחנוכמובן שאת המחיר שילמ. המוצרים מפיקוח
  
משרד החקלאות המליץ להוריד את רמת הפיקוח על מחיריהם של תשעה מתוך עשרה מוצרים "

בלא ביסוס והנמקה ראויים ובלי שבדק בפירוט לגבי כל אחד מהם אם , שמחיריהם היו בפיקוח פעיל
 להגברת ואם המהלך אכן יתרום, שוררים בשוק תנאי תחרות המאפשרים את הורדת רמת הפיקוח

  . קובע המבקר' ,"התחרות במשק ולהורדת מחירים
  

מה , בניגוד להחלטת הממשלה', הוועדה המליצה להוריד את רמת הפיקוח על גבינות הקוטג, כך למשל
התייקרו גם , מוצרים אחרים שרמת הפיקוח על מחיריהם הורדה. 35%-בכ' שהביא לעליית מחיר הקוטג

  ).  גרם200, פרוסה" גלבוע"גבינה צהובה  (37.7%לבין ") דני"ן מעד (33.1%הם בשיעור חריג שבין 
  

בשנים , בנוסף.  בלבד10%-באותה תקופה התייקרו מוצרי חלב שבפיקוח בשיעור של כ, לשם השוואה
  היתה ירידה 2009-2010

  . אך לא היתה כל הוזלה במחיר מוצרי החלב לצרכנים,  במחיר החלב הגולמי10%- הדרגתית של יותר מ
  

" עמק"כיום מצויות בפיקוח גבינות ). קשות(המצב האבסורדי כיום מבוטא היטב בשוק הגבינות הצהובות 
כדי ליהנות מגבינה קשה במחיר מפוקח חייב הצרכן לקנות , כלומר. ג" ק1אך רק בבלוק של " גלבוע"ו

 רשת השיווק כאשר. אך איש כמעט אינו רוכש גבינה צהובה בכמות כה גדולה, ג" ק1חריץ גבינה של 
  . והוא אינו נתון בפיקוח, פורסת את הגבינה במקום היא רשאית לגבות תשלום נוסף

  
ואינן בוחנות , קובע המבקר, "אינן מתחשבות בציבור הצרכנים"ת וועדת המחירים "יחידת הפיקוח בתמ"

מוצרי מזון יש מקום לקבוע סל , במצב השוק הקיים של מוצרי החלב. "את השלכות החלטותיהן על הצרכן
במסגרת זו יש מקום לבחון את הצורך בחידוש הפיקוח ברמה . חיוניים שעל מחיריהם יתקיים פיקוח הדוק

  ". הגבוהה ביותר על מוצרי חלב בסיסיים
  
חובתה של הממשלה לפעול לתיקון הליקויים ולהביא . "קובע המבקר, "צדק חברתי איננו סיסמא ריקה"

שפירא אמר כי בכהונתו ". וכלוסיה בכלל ושל השכבות החלשות בפרטלהגברת הביטחון התזונתי של הא
 .  החלשות בחברהשכבותישים דגש מיוחד על חיזוק זכויות הפרט וה

 
  תגובה לדוח מבקר המדינה בנושא הפיקוח על מחירי מוצרי חלב

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד דוברת, יוריסטה דפנה י"ע הועברה התגובה

מבקר המדינה יוסף 
שפירא. “חובת 
הממשלה לפעול 
לתיקון הליקויים. צילום: 
דוברות מבקר המדינה
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מתבררת  המבקר  של  דעתו  מחוות 
הקוטג’,  מחיר  לעליית  הסיבות  אחת 
שהפך לסמל המחאה החברתית בקיץ 
כי  מסתבר  החלב.  מוצרי  ויתר  שעבר, 
שר החקלאות דאז, שלום שמחון, ביקש 
החלב,  משק  תכנון  חוק  את  לקדם 
להכשיל  שלא  הסכים  האוצר  כאשר 
את החוק, ובתמורה משרד החקלאות 
מפיקוח.  המוצרים  להוצאת  יתנגד  לא 
אנחנו,  שילמנו  המחיר  שאת  כמובן 

הצרכנים. 
“משרד החקלאות המליץ להוריד את 
רמת הפיקוח על מחיריהם של תשעה 
היו  שמחיריהם  מוצרים  עשרה  מתוך 
והנמקה  ביסוס  בלא  פעיל,  בפיקוח 
כל  לגבי  בפירוט  שבדק  ובלי  ראויים 
תנאי  בשוק  שוררים  אם  מהם  אחד 
רמת  הורדת  את  המאפשרים  תחרות 
יתרום  אכן  המהלך  ואם  הפיקוח, 
ולהורדת  במשק  התחרות  להגברת 

מחירים”’,קובע המבקר. 
להוריד  המליצה  הוועדה  למשל,  כך 
הקוטג’,  גבינות  על  הפיקוח  רמת  את 
בניגוד להחלטת הממשלה, מה שהביא 
לעליית מחיר הקוטג’ בכ-35%. מוצרים 
מחיריהם  על  הפיקוח  שרמת  אחרים 
חריג  בשיעור  הם  גם  התייקרו  הורדה, 
 37.7% 33.1% )מעדן “דני”( לבין  שבין 
 200 פרוסה,  “גלבוע”  צהובה  )גבינה 

גרם(.
תקופה  באותה  השוואה,  לשם   
התייקרו מוצרי חלב שבפיקוח בשיעור 
בשנים  בנוסף,  בלבד.  כ-10%  של 
2009-2010 היתה ירידה הדרגתית של 
הגולמי,  החלב  במחיר  מ-10%  יותר 
מוצרי  הוזלה במחיר  כל  היתה  לא  אך 

החלב לצרכנים. 
היטב  מבוטא  כיום  המצב האבסורדי 

בשוק הגבינות הצהובות )קשות(. 
“עמק”  גבינות  בפיקוח  מצויות  כיום 
1 ק”ג. כלוו  ו”גלבוע” אך רק בבלוק של

במחיר  קשה  מגבינה  ליהנות  כדי  מר, 
גב חריץ  לקנות  הצרכן  חייב  ומפוקח 

אינו  כמעט  איש  אך  ק”ג,   1 של  ינה 
גדולה.  כה  גבינה צהובה בכמות  רוכש 

הגב את  פורסת  השיווק  רשת  וכאשר 
ינה במקום היא רשאית לגבות תשלום 

נוסף, והוא אינו נתון בפיקוח.
ו “יחידת הפיקוח בתמ”ת וועדת המחי

רים “אינן מתחשבות בציבור הצרכנים”, 
ואינן בוחנות את השל וקובע המבקר, 

כות החלטותיהן על הצרכן. 
“במצב השוק הקיים של מוצרי החלב, 
יש מקום לקבוע סל מוצרי מזון חיוניים 
הדוק.  פיקוח  יתקיים  מחיריהם  שעל 
במסגרת זו יש מקום לבחון את הצורך 
בחידוש הפיקוח ברמה הגבוהה ביותר 

על מוצרי חלב בסיסיים”.
ריקה”,  סיסמא  איננו  חברתי  “צדק 
“חובתה של הממשלה  קובע המבקר. 

ולפעול לתיקון הליקויים ולהביא להגב
האוכלוסיה  של  התזונתי  הביטחון  רת 
בפרט”.  החלשות  השכבות  ושל  בכלל 

ושפירא אמר כי בכהונתו ישים דגש מיו
והשכבות  הפרט  זכויות  חיזוק  על  חד 

החלשות בחברה. 

תגובה לדוח מבקר המדינה 
בנושא הפיקוח על מחירי 

מוצרי חלב
יוריס דפנה  ע”י  הועברה  והתגובה 

ופיתוח  החקלאות  משרד  דוברת  טה, 

הכפר.
המדיניות הכלכלית של משרדי האוצר 
והחקלאות של הוצאת מוצרים מפיקוח 
דעת ממשלת  על  התקבלה  ממשלתי 

ישראל וכנסת ישראל.
החלב  מוצרי  הסרת  של  זו  מדיניות 
מפיקוח הינה המשך למדיניות שהוחל 
בה בסוף שנות ה- 90, וכחלק ממדיניות 
כלכלית כוללת להעצמת הליברליזציה 

ובכלכלה הישראלית, ואשר הובילה להי
צע רחב ומרשים של מגוון מוצרי חלב 
לצרכן הישראלי, מן הייחודיים שקיימים 

ובמדינות המערב. מגוון מוצרים המאו
ויציאה  כניסה  של  מרשים  בקצב  פיין 
ובמגוון  למדפים,  חדשים  מוצרים  של 
אריזות  וסוגי  גדלי  של  ומשתנה  רחב 
של המוצרים. אלו הם מסממני ההיכר 
המובהקים של תחרות שקיימת בענף 
החלב. מדיניות זו גם קיבלה גושפנקה 
וכנסת  ישראל  ממשלת  של  רשמית 
שאושר  החלב  חוק  במסגרת  ישראל 

בכנסת ישראל בשנת 2011.
ויחד עם זאת יש לציין, כי מדיניות הש
וארת קבוצה של מוצרי יסוד כעוגן למ

חירי החלב המשיכה לכל אורך הדרך. 
במש המקצוע  גורמי  המליצו  ובנוסף, 

רד להרחיב את הפיקוח בשיטת דיווח 
הרווחיות לכ- 10 מוצרים מעבר ל- 10 
להם נקבע מחיר מירבי, והדיווח הורחב 

גם לדיווח רווחיות של רשתות השיווק.
מבקר המדינה מציין כי המלצת ועדת 

והמחירים להסרת הקוטג’ מפיקוח מיו
2006, נעשתה בניגוד להחלטת ממו  לי
לא  אך המבקר   .2005 שלה מאוגוסט 
קבעה  הזו  הממשלה  שהחלטת  מציין 
מוצרים   4 מחירים  בפיקוח  להשאיר 
שעודם  מוצרים   10 )לעומת  בלבד 

ממש החלטת  בנוסף,  כיום(.  ובפיקוח 
זו התקבלה ביוזמת משרד האוצר  לה 
לא  ועדה שמעולם  המלצות  סמך  על 
הגישה המלצות ומסקנות, ולכן גם לא 
יושמה. מבקר המדינה אף פרסם לגבי 

ביקו דו”ח  ואופן פעולתה  מינויה  ודרך 
רת חמור. 

ההחלטה להוציא את הקוטג’ מפיקוח 
נבעה דווקא משום שלדעת חברי ועדת 
פרטנית  כהנחייה  )ולא  כגוף  המחירים 
תחרות  תנאי  נוצרו  מחבריה(  מי  של 

בענף לגבי מוצר זה:
ייצרו  הגדולות  המחלבות  שלושת 

אריזות/טעמים/תכו של  במגוון  וקוטג’ 
לת חלבון ושומן.

מדד ריכוזיות הייצור של הקוטג’ ירד 
באופן משמעותי בין השנים 2000 ל – 
בעוד  תחרות,  על  המוכיח  דבר   ,2006
שמדד הריכוזיות של מוצרים שנשארו 
בפיקוח - חמאה, לבן, שמנת חמוצה- 

דווקא עלה. 
בולטים  בתנאים  מדובר  כי  חולק  אין 
מחירו  אם  שגם  במוצר  לתחרותיות, 

הממשלה כשלה בפיקוח על מוצרי : מבקר המדינה
 המזון והחלב

 ,לטענתו. בחוות דעת מטעמו קורא המבקר להחזרת הפיקוח על מוצרי המזון והחלב
משרדי הממשלה לא לקחו בחשבון את האינטרס של הצרכן והביאו לעליית מחיר 

, ות דאזח כי בעקבות דיל בין שר החקלא"עוד עולה מהדו. המוצרים בעשרות אחוזים
  שלום שמחון לאוצר הוסר הפיקוח ממוצרי החלב והמחירים עלו

  NRGאתר , נעם שרביט 

השופט ,  מבקר המדינהפרסם, ערב ראש השנה ועל רקע גלי ההתייקרות האחרונים של מוצרי מזון רבים
 הסירה את, חוות דעת הקובעת כי הממשלה כשלה בפיקוח על מחירי המזון ומוצרי החלב, יוסי שפירא

המבקר קורא להחזרת הפיקוח . מה שהביא לעליית מחירים של עשרות אחוזים, הפיקוח מעל רבים מהם
  . על מחירי מוצרי מזון וחלב בסיסיים

  
  90פלאש : צילום 30%-התייקרו ביותר מ. מוצרי חלב

  
  

. לבחוות הדעת הראשונה של שפירא בתפקידו כמבקר עוסקת בפיקוח על מחירי המזון ומחירי מוצרי הח
ת כשלו בפיקוח על המחירים ולא לקחו בחשבון את האינטרס של "שפירא קובע כי משרדי האוצר והתמ

 והביאו לעליית מחיריהם ,ואילו משרדי האוצר והחקלאות הורידו את רמת הפיקוח מרוב המוצרים, הצרכן
  . בעשרות אחוזים

  
בטיח לעצמה את מוצרי המזון במדינת ישראל קיימת אוכלוסיה גדולה המתקשה להתקיים בכבוד ולה

הגורמים הרלוונטיים לא השתמשו בסל מוצרים בסיסי כלשהו , ואולם. כותב המבקר שפירא, הנדרשים
  . כבסיס לקידום אספקת הביטחון התזונתי לתושבי המדינה

  
בשעה , 10%- מחירי המזון עלו בשיעור ריאלי של כ2011 עד 2005הביקורת העלתה שבין השנים 

  . הרעה משמעותית במצבן של השכבות החלשות: התוצאה. יאלית נטו של רוב הציבור ירדהשההכנסה הר
  

באשר הם , ת לא ביצעו כראוי את תפקידם"חוות הדעת של המבקר מצאה שמשרד האוצר ומשרד התמ
. לא התייחסו לשיקולים חברתיים ובריאותיים ולא כללו בשיקוליהם את רווחת הצרכנים והאינטרסים שלהם

הם לא עקבו אחר מחירו כדי לבחון האם יש להשיב את , מרגע שהוסר הפיקוח על מוצר מסוים, ףבנוס
  . הפיקוח

  
  הפיקוח על המחירים הורד ללא בדיקה

מצא , שעליו מופקדת ועדה משותפת למשרדי האוצר והחקלאות, באשר לפיקוח על מחירי מוצרי החלב
בלא שבשלו תנאי , נמוכה ביותר בשוק ריכוזיהמבקר כי הורדת רמת הפיקוח על מוצרי חלב לרמה ה

מוצרי חלב. התייקרו ביותר מ-30%.      צילום: פלאש 90



41 הרפת והחלב נובמבר 2012

והיה עולה בטווח הקצר, אפשר היה להניח שמחירו יירד בט
ווח הבינוני והארוך. 

משנת 1999, מועד הוצאת מחצית המוצרים מפיקוח, ועד 
2008, עלו מחירי מוצרי החלב שלא בפיקוח בשיעור דומה 
לאלה המפוקחים. הפער נפער במחיר הקוטג’ החל בשנת 
2009 : שלוש שנים)!!( לאחר הוצאת הקוטג’ מפיקוח, וכשו
נה לאחר רכישת תנובה על ידי גורם עסקי פרטי. התנהלות 
תנובה בשנים אלה של עלייה חריגה במחיר הקוטג’ נמצאת 
וחקירה של הממונה על ההגבלים העסקיים.  בדיקה  תחת 
היא  חוות הדעת של מבקר המדינה  כי  נראה  כן,  על  אשר 

בבחינת חוכמה שבדיעבד. 
באינטנסיביות  עוסק  האחרונות  בשנים  החקלאות  משרד 
לראייה,  והמחלבות.  החלב  מוצרי  רווחיות  דוח”ות  בניתוח 
2012 מסר המפקח על המחירים של משרד החקו  בשנת
המחלבה  של  הרווחיות  נתוני  את  המחירים  לוועדת  לאות 
המחירים.  ועדת  בפני  לשימוע  זומנו  אף  ונציגיה  הגדולה, 
ועדת מחירים לא מצאה לנכון להמליץ לשרים להשיב את 

הקוטג’ לפיקוח. 
יצויין עוד, כי שתי ועדות שמונו על ידי הממשלה, ושפעלו 
בשנה האחרונה בעקבות גל המחאה הציבורית בנושא מחירי 

המחי על  הפיקוח  מנגנון  על  המליצו  לא  בישראל,  והמזון 
רים בקביעת מחיר כמנגנון הראוי שיוביל לריסון מחירי המזון 
במדינה, והמליצו רק על הגברת הדיווח על הרווחיות ומעקב 
בהתאם, וכן על אפיקים נוספים שאינם בתחום הפיקוח אלא 

הגברת התחרות והמודעות הצרכנית.
ומבקר המדינה מציין בחוות הדעת שלו כי: “...אומנם הפי

קוח על המחירים הוא פתרון ביניים חלקי ולא יעיל להסרת 
פגיעתם של כשלים תחרותיים...”, אך מסקנת הדו”ח הפוכה 
- כי “מדיניות הפיקוח צריכה להימשך תקופה ארוכה ויש אף 

להרחיבה למוצרים נוספים.”
על  הפיקוח  מדיניות  וקובעי  החקלאות  משרד  עמדת 
המחירים, עד לכניסת שרת החקלאות לתפקידה, הייתה 
פיקוח  של  מונצח  במשטר  יתפתחו  לא  תחרות  תנאי  כי, 
על המחירים. זרז משמעותי ליצירת תחרות בטווח הבינוני 
והארוך היא הסרת מוצרים מפיקוח, וכאמור זו גם מדיניות 
ממשלת ישראל בעבר ובהווה, מדיניות שתרמה להזנקת 
כלכלת ישראל. ולגבי ענף החלב הביאה להרחבת הצריכה 
של מוצרי חלב לרווחת צרכני החלב ומוצריו. יתרה מזאת, 
ויציאת  ריכוזיות  מדיניות של פיקוח על מחירים מעודדת 
יצרנים ממעגל הייצור, כמו גם תופעות של סבסוד צולב 

בין מוצרים. 
עם זאת, במספר מוצרי עוגן בעלי אופי ריכוזי מובהק, שהם 
מוצרי יסוד, הוחלט נקודתית על השארתם בפיקוח ומדיניות 

זו ממשיכה עד היום.
חוות הדעת של מבקר המדינה מותירה תחושה קשה של 

ורצון להשתלח, בניגוד למקובל, בשני עובדי ציבור בכירים וע
תירי ניסיון והישגים במשרד החקלאות. בחוות הדעת המבקר 
כך עם  נהג  לא  גם מציין את שמותיהם הפרטיים. המבקר 
פקידים אחרים במשרד האוצר ו/או התמ”ת החברים אף הם 

בוועדת המחירים, וכמובן שותפים להחלטותיה.
מבקר המדינה העדיף להתעלם מהעובדה המצוינת בחוק 
1996 שהמלצות שניתו  הפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים
באופן  ולא  “כגוף”,  ניתנות  לשרים  המחירים  ועדת  ע”י  נות 
חברים  שני  גם  כוללת  המחירים  ועדת  כי  להזכיר  פרטני. 

ממשרד האוצר, כשאחד מהם משמש כיו”ר. 
המשרד מצר על התנהלות המבקר בכל הקשור להפצת 

והדו”ח. משרד מבקר המדינה העביר את הדו”ח הסופי לאמ
עד  אך  הרשמי,  פרסומו  מועד  לפני  שבוע  התקשורת  צעי 
לרגע זה לא הועבר הדו”ח לידיעת המבוקרים, שבין השאר 
להגיב על מסמך שהם  ידי אמצעי התקשורת  על  נדרשים 

כלל לא יודעים את תוכנו.
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על גבעה בשיפולי המושבה הוותיקה מנחמיה הקימו רינת ואסף וגנפלד את חוות 
“עז עיז”– משק לגידול עזים ולייצור גבינות מחלבן. החווה מארחת קבוצות לסיור 

ולסדנה להכנת גבינות מיוחדות

יש גבינות
גורמה במנחמיה

הסיפור של רינת ואסף וגנפלד מתחיל 
בכפר סבא. כמו כל זוג צעיר עם ילדים 
)ארבעה, הקטנה בת פחות משנה( הם 

לזיקו )אסף כבעל חברה  ועבדו קשה 
קים, רינת באדמינסטרציה(, וחלמו על 

ואז קרה המה באיכות החיים.  ושדרוג 
פך. רינת: “לפני מספר שנים נחשפתי 

ולשיטת אכילה נכונה, שאחד מעקרונו
תיה מתבסס על היתרון של חלב עזים. 
העיכול  במערכת  מתעכל  עזים  חלב 

ושלנו טוב יותר מחלב בקר, ונחשב אפי
לו לתרופה – למשל לאפטות, פצעים 

הנו את  שלמדנו  אחרי  הפה.  ובחלל 
ומחלבות  חוות  בין  לטייל  התחלנו  שא 

בארץ. המבחר של מוצרי עזים שראינו 
ובסופר נראה לנו משעמם. הרעיון ליי

צר מוצרים חדשים מחלב עזים התחיל 
לקנות  בעיקרון  יכולנו  אותנו.  להלהיב 
בהכנת  רק  ולהסתפק  מאחרים  חלב 
הגבינות, אבל רציתי להיות אחראית על 

הכל, כולל גידול העזים”.

| מאת: עלי קדם | 

רינת וגנפלד: "עושים הכל בעצמנו"
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רינת לא נבהלה מהסביבה העירונית, 
והביאה עשר עזים לחצר ביתה בכפר 
סבא. “השכנים דווקא לא מחו. היו גם 
אחד  ויום  מתחתנו,  גר  חמי  קוריוזים. 
מרגיש  הוא  אם  אותי  שאלה  השכנה 
קולות  מיני  כל  שומעת  היא  כי  טוב, 
מוזרים. היא לא חשבה לרגע שיש שם 
עזים. לא הבאנו זכרים כדי למנוע ריח, 

ווהקפדנו כל הזמן שהעזים לא יהיו רע
בות. הכל היה נקי ומסודר. “ 

ואיך היגעתםלמנחמיה?
“למזלנו, מצאנה נחלה שהיתה נטושה 
במשך 22 שנה, ממש בקצה המושבה. 
ו”רפת”  נוראי  במצב  בית  רק  שם  היה 
חומה  בנוסח  לשם  עברנו  פרות.  ל-2 
גרים בקרוואן,  היום אנחנו  ועד  ומגדל, 

ומצויים כיום בשלבים של בניית בית.”

ללא חומרים משמרים
החווה של רינת ואסף כוללת דיר עזים, 
שמונה כיום 100 אימהות ו100 צפירות 
לפני המלטה, מחלבה לייצור הגבינות, 

ומקום לאירוח בודדים וקבוצות, והתח
לה של פעילות עם סוסים. רינת: “השם 
עז עיז, או באנגלית as is )“כמו שהוא”( 
הכל  שלנו:  הגבינות  ייצור  את  מאפיין 
את  מלאכותיים.  חומרים  ללא  טבעי, 
התוצרת אנחנו מוכרים כאן, וכן לחנויות 
גם  זה  בנוסף  ומעדניות ברחבי הארץ. 

משק תיירותי. אנחנו מארחים קבוצות 
כולל  הסיור  ולארוחות.  בדיר  לביקור 
אותן  גבינות  להכנת  וסדנה  הסברים, 

ניתן להכין בעזרת ציוד ביתי”.

איך מתבצע ייצור הגבינות?
נעז ואנחנו עושים את הכל בעצמנו, 

קורס  עובדים. עברנו בארץ  רים בשני 
במשך  עבדתי  כשנתיים  לפני  לגיבון. 
)מחלבות  באיטליה.  במחלבות  חודש 
אותי(.  להכניס  רצו  כך  כל  לא  בארץ 

ולק עבודה,  שיטות  לראות  ורציתי 
שיטת  פיתחתי  ומתכונים.  רעיונות  בל 
ייחודיים, כמו  הכנה משלי עם מוצרים 
באיזור  שהיתי  שלנו.  היוגורט  למשל 
ברגמו – צפון איטליה, בשלוש מחלבות, 

אמי במאסטר  פגשתי  מהם  ושבאחת 
ומדהימה.  היתהחווייה מקסימה  זו  תי. 
גם באיטליה השוק של חלב עזים הוא 
בהתחלת הדרך ומדברים על לחנך את 

הציבור לצרוך אותו. “

בארץ  הגבינות  ייצור  בין  ההבדל  מה 
לעומת איטליה?

ולכן  החלב,  את  מפסטרים  לא  “שם 
כאן  פשוט.  יותר  הרבה  התהליך  כל 
חייבים לפסטר, העבודה שונה ולמוצר 

אי אחרי  אגב,  אחר.  טעם  יש  והסופי 
בצר השתלמות  לשבוע  נסעתי  וטליה 

מעניינים.  דברים  למדתי  שם  וגם  פת, 

אני מתכנת לחזור לאיטליה, כי יש עוד 
הרבה מה ללמוד.”

כולל  עיז  עז  חוות  של  המוצרים  קוו 
יוגורטים  למריחה,  ולבנה  לבנה  כדורי 

ובטעמים שונים, גבינה בולגרית, קממ
בר, גבינת “קרוסטהפיוריטה” שזה מעין 

וקממבר בנוסח איטלקי, מבחר של גב
פרומג’לה,  –קצ’וטה,תום,  קשות  ינות 

קשקבל ועוד. 

אניני  הוא  היעד  שקהל  רושם  עושה 
טעם ומומחים לגבינות?

יש גם  רינת: לאו דווקא. בקהל שלנו 
צרכני  בצד  גורמה,  וצרכני  דבר  מביני 
חלב  מוצרי  שמחפשים  בריאות  מזון 
עזים ללא חומר משמר, ובכלל כל עם 

ומתח שלנו  בסביבה  שנמצא  וישראל 
שק לו גבינה טובה.

ולמוצרי חלב עזים יש תדמית של יק
רים.

ואתה נוגע פה בנקודה כאובה. כמחל
בת בוטיק, קשה לנו להתחרות במחיר 

ועם המחלבות הגדולות, שיש להן מע
רכת שיווק גדולה. עכשיו אנחנו עומדים 
בפני התייקרות של מחירי המזון לעזים 
והאנרגיה. המחיר של גבינות עזים יותר 
צריך  אבל  בקר,  מחלב  מגבינות  יקר 

להבין שזה מוצר אחר לגמרי.

ממוצרי עז עיז
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איך אתם משווקים?
יש לנו שלושה אנשי שטח שמפיצים 
באזור  חנויות  מספר  המוצרים.  את 
המרכז קונות מאיתנו. פתחנו לאחרונה 
יש  ודווקא  ולבקעה,  קו הפצה לערבה 

ביקוש יפה משם.

הרבה רגולציה
מונה  וגנפלד  משפחת  של  העדר 
מאביסים  אותן  עזים,   200 כאמור 
תלתן.  מוסיפים  ולנחלבות  בתערובת, 
סבא.  בכפר  עזים  התחלנו מ10  רינת: 
מהגזע  כולן  ל-30,  עלינו  שני  בשלב 
חלב,  מעט  יחסית  שנותן  האנגלו-נובי, 
אבל החלב מצטיין בטעם עדין וייחודי. 

ואנשים שטועמים את החלב הזה מת
קשים להאמין שהוא מעזים. עם הזמן 

והבנו, שעדר שבנוי על הגזע האנגלונו
בי אינו כלכלי, ואת הגדלת העדר כבר 
עשינו עם עזים מהגזע האלפיני שיותר 
מתאים לתנאים שלנו ולצורת העבודה 
50 צפירות אלו  שלנו. לאחרונה רכשנו
ופיניות. הן נותנות יותר חלב, מה שמש

יש  אבל  הכלכליות,  התוצאות  את  פר 
לנו עדיין גם עזים אנגלו-נוביות.”

מדי  יותר  להיכנס  לא  נזהרת  רינת 
ולפוליטיקה של הענף: “אנחנו לא חב

שהעניינים  לי  נראה  אגודה.  באף  רים 
שם לא לגמרי סגורים. אני מקבלת את 

בעניינים.  שאנחנו  כך,  בדואר  החומר 
החלב,  מועצת  עם  ישיר  קשר  לנו  יש 

משרד הבריאות וכל מי שצריך.”
פת מפסיקה  רינת  השיחה,  ובמהלך 
ומצביעה בהת ואום את שטף הדיבור 

להבות על השטח שמולנו, הקרוב אל 
צבאים  של  קטן  עדר  הירמוך:  ערוץ 

וחוצה את שדה השלף, בדרכו אל הגב
עות המיוערות המקיפות את המושבה. 
שמשתלב  להפליא,  פסטורלי  מראה 
המבקר  את  המלווה  התחושה  עם 

במקום.

מה חלוקת העבודה בינך לבין אסף?
עם  יותר  התעסקתי  אני  עכשיו  “עד 
הצעות  רשיונות,  טלפונים,   – מנהלות 
הבת  את  הכנסתי  לאחרונה  מחיר. 
מלאה  לפעילות  וחזרתי  לגן,  הקטנה 
במחלבה. בגדול אסף אחראי על הדיר 
יודעים  שנינו  אבל  המחלבה,  על  ואני 
לעשות הכל. אני יודעת לחלוב ולעזור 

הגבי בהכנת  בקי  ואסף  ובהמלטות, 
נות.”

לחוות עז-עיז יש מכסה של 100,000 
ליטר בשנה, אבל לדברי רינת הכמות 
לא מגבילה כעת מכיוון שהם מורשים 
עצמה  החווה  של  לצרכים  רק  לייצר 
פועל  החוצה.  )חלב(  למכור  ולא 
אצלם מכון חליבה של צח”ם אפיקים, 

מאוד  הם   – רינת  מעידה  כך   – ממנו 
רוב ההזרעות מתבצעות על  מרוצים. 
גם  הביאו  השנה  תיישים-זכרים,  ידי 
לבשר,  לגדיים  השוק  מחו”ל.  זרמה 

ואומרת רינת, אינו מזהיר בלשון המע
טה, ומחיר המכירה בקושי מכסה את 

ההוצאות. 

יכולה  את  עיקרית  בעייה  איזו  על 
להצביע?

גופים  המון  עם  עובד  שלנו  הענף 
המון  העיקרי.  הקושי  וזה  רגולטורים, 
הבריאות,  משרד  ורישויים.  תיאומים 
משרד החקלאות, מועצת החלב, רישוי 
זמן  הרבה  ולקח  קשה  היה  עסקים. 
להגיע למצב של התחלת עבודה. היום 
ששני  ברור  אבל  מנוסים,  יותר  אנחנו 
בעלי  גידול  עושים,  שאנחנו  הדברים 
חיים וייצור מוצרי מזון, הם מאוד תחת 

התיי הקטע  בנוסף,  ורגולציה.  ופיקוח 
לכאן  מגיעות  חזק,  מספיק  לא  רותי 
שהיינו  המספר  לא  אבל   – קבוצות 
רוצים. בנוסף, אלו לא החיים שהיו לנו 
כשכירים במרכז הארץ. אנחנו עובדים 
אבל  ביום,  שעות   24 ימים  שבעה  פה 
כיף לנו – עושים מה שאנחנו אוהבים. 
כשהיגענו לגבעה הזאת, היו פה קוצים 
בגובה אדם, אבל היבטנו בנוף ואמרנו – 

זה המקום בשבילנו.
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תגובה

רווחת בעלי החיים - 
כזבים ועובדות

דומה שעורכי מוסף סוף השבוע של 
בקמ לפתוח  החליטו  “הארץ”  ועיתון 

פיין נגד ענף הרפת. בגיליון מ3.8 מביא 
זכויות  פעיל  עם  נרחב  ריאיון  המוסף 
גארי  הקיצוני  האמריקאי  החיים  בעלי 
היחס  את  משווה  הוא  בו  יורופסקי, 
לבעלי חיים אל היחס ליהודים בשואה. 
 24.8 במאמר מפורט נוסף בגיליון של 
רוזנבלום  עמליה  העיתונאית  מתארת 
ברפתות  החיים  בעלי  של  סבלם  את 
ובלולים בישראל. בכתבה אין חידושים 

לח מתיימרת  אלא שהמחברת  ורבים, 
שוף כביכול תמונה קשה בפני קוראים 

ורבים, שרואים לגרסתה רק את התמו
למוצרי  הפרסומות  של  הזוהרת  נה 
שמסתתר  למה  מודעים  ואינם  החלב 

מאחורי הקלעים.
ונתחיל מהכותרת למאמר של רוזנב

לום – “שקר לבן”. כותרת זו כשלעצמה 
אמירת  הוא  שקר  שהרי  שקרית,  היא 
מנת  על  במתכוון,  אי-אמת  כתיבת  או 
להטעות את הציבור, ואילו במקרה של 
ענף החלב בישראל המצב הוא הפוך: 
נעשים  ומוצריו  החלב  ייצור  שלבי  כל 
בשקיפות מלאה )למעט כמובן סודות 
מסחריים או מקצועיים(. כל אחד יכול 
– לפעמים אפילו מוזמן – לבקר ברפת, 
מוחזקות  תנאים  באלו  בדיוק  ולראות 
וכיצד  מקבלות,  הן  מזון  איזה  הפרות, 
שייראה  שהתמונה  יתכן  נחלבות.  הן 
הרומנטי  לדימוי  בדיוק  תתאים  לא 
מימי “לפרה האדומה יש עגלה קטנה 

חומה”, אבל שקר - בוודאי שאין כאן.
במאמר יש גם סוג של היתממות. הרי 
ברור לכל בר דעת שענף החלב כיום, 
לכל  עסק  הינו  המערבי,  העולם  בכל 
ככזה,  מתועשת.  בצורה  ומתנהל  דבר 
עליו לפרנס את אלה העוסקים בו, ואכן, 

והרפתות והענפים הנגזרים מהן מפר
נסים אלפי משפחות בישראל, בעיקר 
בפריפריה. ענף בהיקף כזה, של מיליוני 
לנהל  ניתן  לא  עובדים,  ואלפי  שקלים 
חומה  גדר  עם  קטנה  כפרית  כחווה 
ואחו ירוק. הרפתות בישראל )ובעולם( 
מיליוני  של  מזונם  את  לספק  אמורות 
אנשים, ואת זאת לא ניתן כיום למרבה 

בידיים,  חליבה  ידי  על  לעשות  הצער 
כפי שחלבו הורינו כשהקימו את הענף, 

או עם השארת העגלות ליד האימהות. 
הענף גם חייב להתאים עצמו לתנאים 

| מאת: עלי קדם| 
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כמו  מרעה  שטחי  אין  בהם  בישראל, 
ולכן הפרות שוהות בסככות  באירופה, 

במשך כל השנה.
חדשות  עלינו  שנוחתות  בחשיפות 
לבקרים ישנן שתי הנחות סמויות עליהן 

ומתבססת התיזה של התאכזרות לבע
לי חיים. האחת היא שלפרות יש רגשות 
כמו לבני אדם, והשנייה, כי מצבן בטבע 
הינו טוב לעין ערוך. אילו טענות כבדות 
משקל שלא קל להתמודד ולא כל שכן 

לטוע גם  שני  מצד  אך  אותן,  ולסתור 
נים אין ממש הוכחה חותכת לטיעונם. 
אין ספק שבעלי החיים סובלים כאשר 
הם נתונים בתנאים לא נאותים, ועל כן 
יש לעשות כל מאמץ לשפר את תנאי 

הגידול על מנת שלפרה תהיה סביבה 
נוחה ונקייה. )רפתנים טובים יעידו שזה 
והתנובה(.  התוצאות  את  משפר  גם 
ש”בטבע”  בכלל  בטוח  לא  שני,  מצד 
של  נלהב  כחסיד  עדיפים.  התנאים 
סרטי טבע, נראה לי שגם שם אורבות 
מעטות,  לא  סכנות  הצמחוניות  לחיות 
וגם שם סיכויי הישרדות של הצאצאים 
טורפים,  בגלל  זה  אם   - גבוהים  אינם 

)תקו במזון  מחסור  האוויר  מזג  ופגעי 
פות בצורת, למשל( או במים. לא בטוח 
בכלל שתוחלת החיים של ה”נטרפים” 
אחיהם  של  מזו  יותר  גבוהה  בטבע 
שברפת. הטבע אולי רומנטי, אבל הוא 

רחוק מלהיות גן עדן.

משום  כמובן  אין  לעיל  האמור  בכל 
צמחוני  להיות  שמחליט  מי  עם  ויכוח 

ואו טבעוני, מטעמים מוסריים או סבי
עם  ולהזדהות  להבין  יכול  אני  בתיים. 
מניעיו, זוהי זכותו המלאה לנהוג כך וגם 

להטיף לאחרים לעשות כמוהו.
מלהתייחס  פטור  אינו  החלב  ענף 
לטענות על היחס לחיות. בימינו, כידוע, 

ולתקשורת יש כוח רב, וחייבים להתמו
הרפתנים  על  שלה.  במגרש  גם  דד 
המישורים:  בשני  לענות  החלב  ומשק 
שניתן  כמה  עד  לאמץ   – עצמו  בענף 

בנו שמתחשבות  גידול  ופרקטיקות 
ובתקשורת  החיים.  בעלי  וברווחת  חות 

ו–לסתור מיתוסים וכזבים, ולהביא לצי
בור את העובדות הנכונות.

איור: ארנון אבני
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יחסית למקובל  800 גר’/דקה הוא גבוה  העלאת סף הסרת אשכול החליבה עד 
בעולם אבל שכיח בישראל. התוצאה בניסוי הינה קיצור זמני שהיית האשכול על 

העטין ללא פגיעה ברמת התנובה

השפעת העלאת סף 
ההסרה של אשכול 

החליבה עד 800 גר’/
דקה על יעילות החליבה 

ותנובת החלב

מבוא
לווא הפטמות  של  מיותרת  וחשיפה 

קום גורמת לעקה על רקמת הפטמה, 
וומכאן החשיבות של הסרת אשכול הח

בקומץ  חלב  זרימת  קצב  ליבה כאשר 
תרם  גביעים  במסירי  השימוש  פוחת. 

ולירידה משמעותית בחליבת היתר ובז
 מן שאשכול החליבה נמצא על העטין.

אף על פי שסף ההסרה מוגדר על ידי 
החברה יש אפשרות לבטל את ההסרה 
האוטומטית ורבים הם החולבים שאכן 

ויעשו כך על מנת “לוודא שהפרה נחל
בה עד תום”.

נחשבו  פרות  היסטורי  באופן 
החלב  זרימת  קצב  כאשר  כ”חלובות” 
ורוב  גרם/דקה,   200 ל  מתחת  ירד 
זה.  הסרה  לסף  כוונו  הגביעים  מסירי 
 )1978( שגיא  של  מוקדמות  בעבודות 
להסיר  שניתן  הסיקו   )1993( ורסמוסן 
 400 של  בזרימה  החליבה  אשכול  את 

מש התקצר  החליבה  זמן  וגרם/דקה. 
החלב  בייצור  פגיעה  כל  בלי  מעותית 
וללא עליה בשיעור אירועי דלקות עטין 

קליניות ותת קליניות. 
1997( בדקו את השפו )סטארט וריד 

עת העלאה הדרגתית של סף ההסרה 

| מאת: רלף גינזבורג*
מועצת החלב - מאל”ה | 
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מובאים  גר’/דקה אחרי השינוי   800 וסטיית תקן של המשקים עם סף הסרה של  התוצאות הממוצעות 
בטבלאות הבאות.

800 גרם/דקה. התוצאות הראו יריו  עד
דה בזמן הימצאות האשכול על העטין. 

שהפ דווחו  החווה  מנהלי  לזה  ובנוסף 
רות היו רגועות יותר.

 ,2007 עד   1999 בין  נוספות  עבודות 
בעיקר בארצות הברית, עם אסטרטגיות 
ויעדי ממשק שונים אימתו את תוצאות 
המחקרים הקודמים לגבי הכדאיות של 
 העלאה משמעותית של ספי ההסרה.

השפעת  את  העבודה:לבדוק  מטרות 
800 גר/דקה  העלאת סף ההסרה עד 
במשקים עם תנובות חלב שונות, סוגי 
עבודה  וממשקי  שונים  חליבה  מכוני 
שוניםעל מדדי יעילות החליבה ותנובת 
החלב בפרות הנחלבות שלוש פעמים 

ביום. 

מהלך העבודה
באקראי  נבחרו   2011/2012 בחורף 
ומושביים  קיבוציים  משקים  חמישה 

והחולבים עם מערכת חליבה של “אפי
ק”ג/  31 בין  חלב  תנובות  עם  מילק”, 
45 ק”ג/חולבת/יום.  עד  חולבת/יום 
או   485 היה  במשקים אלו, סף הסרה 
600 גרם/דקה. במשקים עם סף הסרה 
של 485 גרם/דקה שונה סף ההסרה ל 
ל  האחרים  ובמשקים  גרם/דקה   600
800 גרם/דקה. חודש לפני וחודש אחרי 

והשינוי נבדקו בכל המשקים שישה פר
מטרים מרכזיים הקשורים בייצור חלב 

מוצגות  זו  החליבה)בעבודה  וביעילות 
תוצאות שלושת המשקים בהם הועלה 
סף ההסרה מ- 600 גרם/דקה ל- 800 

גרם/דקה(.

 תוצאות
שיפור  נמצא  המשקים  בשלושת 
החליבה  בזמן  החלב  שפיעת  בקצב 
התקצר  ההיחלבות,  זמן  )ק”ג/לדקה(. 
ההיחלבות  בזמן  הירידה  בכל המשקים. 
ובמשק ג’ הייתה ברובה עקב ירידה מש

מעותית במספר הפרות הנחלבות מעל 
10 דקות. גם במשק ב’, שם לא נמצאה 
ירידה משמעותית בפרות הנחלבות מעל 
ההיחלו בזמן  ירידה  נצפתה  דקות,   10
בות- אף כי מתונה יותר. במשק א’ הייתה 
מעל  שנחלבו  הפרות  מספר  של  עליה 
פחות  של  בעליה  מדובר  אך  דקות,   10 
בכל  בלבד.  בממוצע  ביום  פרה  מחצי 
נמוך  חלב  זרימת  בקצב  זמן  המשקים 
1 ק”ג/דקה( פחת באופן משמו  )נמוך מ
עותי. במשק א’ וב’ נמצאה עליה של 640 
גרם ו 480 גרם לחליבה לאחר שינוי הסף, 
ובהתאמה, בעוד שברפת ג’ לא נמצא שי

נוי בתנובת החלב לאחר שינוי הסף.

דיון
במרבית הפרות המבנה הפיזיולוגי 
הינו שהרבעים הקדמיים  של העטין 
מייצרים פחות חלב מאשר הרבעים 

זרימת  טבעי  ובאפן  האחוריים, 
לפני  אילו מסתיימת  ברבעים  החלב 
הרבעים האחוריים.חליבה “על ריק”, 
אל  החלב  זרימת  כאשר  מתחילה 

הזרי מאשר  פחותה  העטין  ובריכת 
מה מהפטמה. 

זמן  ההסרה,  סף  את  מעלים  כאשר 
הקד הרבעים  של  ריק”  “על  והחליבה 

מיים מתקצר, והפרה נמצאת פחות זמן 
בעקה ובכאב. בעבודה הנוכחית הועלה 
 600 מ  משקים  בשלושה  ההסרה  סף 
סף  העלאת  גר’/דקה.   800 ל  גר’/דקה 
גר’/  800 עד  החליבה  אשכול  הסרת 

בעולם  למקובל  והיחסית  ואגב  דקהה 
שנצפו  התוצאות  בישראל.  שכיח  אבל 
זרימת  קצב  הגברת  היו  המשקים  בכל 
ידי  על  וזאת  בחליבה,  ממוצע  החלבה 
זרימה  בקצב  חלב  זרימת  זמני  צמצום 

ונמוך בסוף החליבה. התוצאה הינה קי
צור זמני שהייתה אשכול על העטין ללא 

ופגיעה ברמת התנובה. נתונים אלה תו
בהם  קודמים  מחקרים  תוצאות  אמים 

הועלה סף ההסרה באופן הדרגתי.
בהמשך תיבדק ההשפעה האפשרית 
היארעות  על  האמור  ההסרה  סף  של 
קליניות  ותת  קליניות  עטין  דלקות 
והרכב  הסומאטיים  התאים  רמת  ועל 

החלב.
־המקור: חוברת תקצירים הכנס למד

עי הבקר

מספר פרות ממוצעמשק
ממוצע חלב 

לפרה בכל חליבה
 חלב דקה

ק"ג
זמן היחלבות

דקה

משק א'

661.33a ± 10.380.14a ± 1.990.45a ± 5.20לפני

731.47b ± 11.020.13b ± 2.220.41b ± 4.95אחרי

משק ב'

4600.42a ± 12.240.07a ± 2.400.17a ± 5.11לפני

4460.38b ± 12.720.07b ± 2.540.12b ± 5.02אחרי

משק ג'

2771.26a ± 15.080.15a ± 2.420.04a ± 6.23לפני

2811.11a ± 14.930.11b ± 2.690.31b ± 5.55אחרי

משק
מספר פרות 

ממוצע
זמן 

היחלבות +10
 זמן בזרימת 

חלב נמוכה

 זמן בזרימת 
 חלב נמוכה

%

משק א'

660.93a ± 1.620.19a ± 1.424.08a ± 27.39לפני

731.22c ± 2.020.13b ± 0.953.38b ± 19.45אחרי

משק ב'

4604.41a ± 10.130.007a ± 0.140.13a ± 20.52לפני

4463.09c ± 9.190.007b ± 0.750.13b ± 15.05אחרי

משק ג'

2777.56a ± 15.240.12a ± 1.251.85a ± 20.12לפני

2813.68b ± 6.170.07b ± 0.671.47b ± 12.10אחרי
Pac0.001>Pab> 0.05:ערכים המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית*
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ברפת של יוסי פלדמן מבית שערים מבצע ד”ר שחר ארטרכט מאגודת ר.ו.פ.א הן 
את הטיפולים הוטרינריים והן ההזרעות שהן בעיקר עם זרמה של NRF ומונבילארד. 

התוצאות הכלכליות - משביעות רצון

וטרינר שהוא גם מזריע

 15 כ  לפני  עזבתי  ה”חקלאית”  “את 
כספיים.  בעיקר  היו  והשיקולים  שנים 
ד”ר עמוס בראלי, מנהל ארגון “ר.ו.פ.א 
לי  הציע  פרטית,  וטרינרית  לרפואה 
שירות טוב במחיר נמוך בהרבה” - כך 

שע מבית  פלדמן  יוסי  הרפתן  ואומר 
רים.

מפרט,  האחרונות,הוא  השנים  “ב4 
מקבל  גם  אני  הרפואה  לשירותי  נוסף 

שירות הזרעה. 
היתרון  ההזרעה  בשירותי  אומנם 
אבל  ל”שיאון”,  בהשוואה  קטן  הכספי 
לעבור  סיבות  מהרבה  כשהחלטתי 
ופוריות,  לטיפוח תוך דגש על בריאות 
אחרים,  בגזעים  הזרעה  באמצעות 

ההפרש במחיר הנו גדול מאד.”
ולשאלתנו, יוסי מסביר: “היתרון המש

בין  ההדוק  בקשר  הוא  ביותר  מעותי 
אדם(  אותו  )שהוא  והווטרינר  המזריע 
מתאימה  בחירה  של  שילוב  עם  יחד 
של פרים להזרעה שמתאימים לצרכים 

שלי.”
וההזר הוטרינרי  והליווי  הטיפול  ואת 

עה מבצע בשנים האחרונות ד”ר שחר 
ארטכרט, גם הוא מחברתר.ו.פ.א.

הרגיל,  השבועי  לביקור  “מעבר  יוסי: 
ובמידה ומתעוררת איזושהי בעיה או טי

פול, זה מתבצע לפני או אחרי ההזרעה 
באו לרופא  לקרוא  ממני  שנחסך  וכך 

פן מיוחד.כמו כן, אם לפרה יש דלקת 
רחם בזמן ההזרעה, היא מטופלת מיד 

במקום ולא מחכה לביקור הבא.”

דר’ שחרארטרכט, יחד עם דוד דרור 
באופן  מלווים  איכותית”,  מ”גנטיקה 
צמוד את כל תהליך ההזרעות וטיפוח 

והעדר. יוסי מעיד שהיו לחצים: “בתחי
ולת הדרך היו ניסיונות של “שיאון” לה

ניא אותי מלבצע את המהלך, ואף נרמז 
לי שלא אקבל שירותי הזרעה בשבת או 

כשהווטרינר בחופשה. 
לאחר בירורים הבנתי שכחבר “שיאון” 
אין לי מניעה מלהזריע חלקית או מלא 

עם הווטרינר.

נשאר בגלל הפרות
לבית  הגיע  מהקריות,  במקור  יוסי, 
שערים בעקבות האהבה – אשתו היתה 

ונ האשה  בגלל  “באתי  ובת ממשיכה. 
שארתי בגלל הרפת” הוא אומר בחיוך. 
וס”ה  חולבות  כ100  יוסי  של  ברפת 
יותר  קצת  עם  בקר,  ראשי  כ-200 

וממיליון ליטר מכסה שנתית. מהנחל
55 נחלבות על ידי רובוט, וכ-30  בות, 

ובמכון חליבה רגיל. את ה”סידור” המו
זר הזה הוא מסביר כך: “100 חולבות 
זה יותר מדי בשביל רובוט אחד, פחות 

הפ את  חילקתי  רובוטים.  לשני  ומדי 
רות כך שהנוחות לחליבה עוברות דרך 
רגיל.  נחלבות  נוחות  והפחות  הרובוט, 
30 פרות זה לא סיפור, אני ממילא רוב 
הזמן ברפת כך שאני חולב אותן “זריז” 

בין העבודות”. 
ו“הגעתי למסקנה, הוא מעיד, שהפו
וריות והבריאות הם הנושאים הכי חשו

בים ברפת. המזון שאני מקבל ממרכז 
המזון דומה לכל יתר המשקים, ואין לי 

כמעט יכולת לשלוט על ייצור החלב.
ופחות  בתרופות  יותר  קטן  שימוש 
ומחלות  בריאות  עקב  מאולצת  יציאה 

יגדילו לי את הרווח.
לשיפור  המהלכים  כל  את  ביצעתי 

והממשק. הבטחת דור העתיד של הפ
רות שלי הוא עוד מהלך שאני מבצע.

וכרפת משולבת של רובוט ומכון חלי
בה, אני צריך פרות נוחות לחליבה, ולכן 

לע לרגליים,  גדול  משקל  נותן  ואני 
ולחוזק הגופני. פרה חלשה תקום  טין 

פחות לחליבה ברובוט. 
והמלטה קלה מאפשרת לפרה להיכ

נס למשטר חליבה מהר.
ב 4 השנים האחרונות אני מזריע רק 
NRF ומונבליארד, בתוכנית  עם זרמת 

מסודרת, ואני בהחלט מרוצה.
 2-3 מאבד  הייתי  השנים  במשך  אם 
או  אי התעברות  כל שנה עקב  עגלות 

והפלות, הרי בשנים האחרונות כל הע
גלות נכנסות להריון. 

ברורה  בצורה  פחתו  הרחם  דלקות 
ההתעברות  הקלות.  ההמלטות  עקב 

עולה בהתמדה.
אפריל-יוני,  בחודשים  הקיץ  לקראת 
החלטנו בהתייעצות משותפת להקדים 

ההכ לבנות  הראשונה  ההזרעה  ואת 
שהן  המצוין  הגופני  המצב  עקב  לאה, 
הקיץ  את  שהתחלתי  כך  בו.  נמצאות 

הקשה עם יותר פרות בהריון.”

| מאת: כתב הרפת והחלב | 

הערות% התעברות בפרות% התעברות במבכירות% התעברות בעגלותשנה

200947.436.727.0

201023.834.622.6

עגלות הכלאה התחילו הזרעות201146.222.030.8

201266.753.931.1
כל העגלות מהכלאה, מבכירות 

הכלאה התחילו הזרעות

% התעברות בחודשים ינואר-יוני
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מה בקשר לעמידה במכסה?
להגיע  קשה  לי  היה  שנה  לפני  “עד 
למכסת החלב, ובשנת 2012 אני אפילו 
אף  לקנות  מבלי  וזאת  לחרוג,  מצליח 

פרה או מבכירה.
)עקב  העדר  גידול  תחזית  לאור 
ההישרדות הגבוהה(, החלטתי להשקיע 
בהגדלת הסככה והרחבת מכון החליבה 
שעובד לצד הרובוט. גם תנובת החלב 

עולה, בעיקר עקב צמצום המרווח בין 
ההמלטות.

בחצי השנה האחרונה ממליטות אצלי 
רק מבכירות הכלאה עם NRF, ולמרות 
ההזהרות שקיבלתי - הן מייצרות חלב 

גבוה. “
בשקי פלדמן,  מרפת  תוצאות  ולהלן 

 15 2012: ממוצע של  ביוני  לת החלב 
מבכירות הכלאה 137 ימי חליבה 35.2 

3.22% חלבון,  3.82% שומן,  ק”ג חלב, 
37.7 ק”ג חמ”מ )ראה טבלה(.

מפטם  שאני  “העגלים  מסכם:  יוסי 
ואני  הסוחר,  אצל  מאד  מבוקשים 
בהחלט רואה תרומה טובה, הן במחיר 
ובמשקל, ובעיקר בכמות העגלים שיש 
ופחת  בלידה  נמוכה  תמותה  עקב  לי 

נמוך מאד בפיטום.
אין לי ספק שהתהליך שעברתי תורם 

לי מבחינה כלכלית.”

יוסי פלדמן
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יקיר הענף לשר  אות  הוענק  יפה  ניר  במושב  הצאן  באספה הכללית של מגדלי 
סטס מיסז’ניקוב, ונמסרה סקירה על נושאים המצויים על סדר היום של הענף. 

המשתתפים נהנו גם מבקלאווה מתוקה, ואיחלו שכזו תהיה גם השנה החדשה

כנס אגודת הנוקדים 

הכללית  לאסיפה  הגיעו  חברים  כ60 
ושל ארגוני מגדלי הצאן בישראל – אגו

דת הנוקדים ועזיזה, שהתכנסה בבניין 
יפה שבתענכים  ניר  במושב  בית העם 
בחו שהתקיים  בכנס,   .12.9 ה ד  -ביום 
חולקו   ,SCR חברת  ובתמיכת  סות 
מועצת  של  שנה  לוחות  למשתתפים 
SCR, חוברות מתכונים לגו  החלב ושל

בינות מחלב כבשים ועזים, וכובעים של 
השתת בכנס  לכיש.  תעשיות  וחברת 

גרהרד,  יצחק  הנוקדים  אגודת  יו”ר  פו 
המנכ”ל איציק שניידר )שנבחר למזכיר 
האספה(, ומנהלת אגודת עזיזה אילנית 

וער יהודים  מגדלים  וכן  ודדוש-קלפון, 
בים מרחבי הארץ.

בתחילת הכנס הוענק אות יקיר הענף 
כאות  סטסמיסז’ניקוב,  התיירות  לשר 

והוקרה על תמיכתה העקבית של מפ
לגתו, ישראל ביתנו, במאבק החקלאים 
נגד הפגיעה בחוק החלב ונגד המלצות 
האזורית  המועצה  ראש  קדמי.  ועדת 

וגלבוע, דני עטר, עמד בדבריו על הח
בזירות  שיבות של התמיכה הפוליטית 
שונות: “יש מפלגות שמבטיחות, ואחר 
כך לא רואים אותן. בניגוד להן, ישראל 

)קרי במילה”  ועמדה  הבטיחה  וביתנו 
מפלגה”(.  תעבור  “אז  מהקהל:  אה 
עטר העלה על נס את הקשר בין השר 
מיסז’ניקוב להתיישבות. בדברי תשובתו 
ציין השר : “אני נרגש לפגוש כאן אנשים 

ושהם מלח הארץ. בימים אלה אני מצ
לארץ,  הורי  שלי  לעלייתם  שנה   30 יין 
ומרגיש גאווה על מה שהם השיגו. אני 
לעובי  נכנסה  שלי  שהמפלגה  שמח 

ושיכולנו לס והקורה של משק החלב, 
ייע למגדלים. אני מקווה שנגיע למצב 

בע להתרכז  יוכלו  ונוקדים  ושרפתנים 
בודתם, ולא בקרבות בלימה”.

התקנות יחולו גם על ענף 
הצאן

מנהל אגודת הנוקדים איציק שניידר 
מסר דו”ח ממצה על מצב הענף בימים 
למספר  התייחס  הוא  בסקירתו  אלה. 

נושאים, ואנו מביאים חלק מדבריו:
לפני  לתוקף  נכנס  החוק  חוק החלב: 
כשנה. זהו מהלך היסטורי שנולד לאחר 

כמגד עלינו  ותיקונים.  ויכוחים  והרבה 
הענף.  תכנון  לגבי  עננה  רבצה  צאן  לי 
הצאן  שחלב  שקבעה  וועדה  הוקמה 

| מאת: עלי קדם | 
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ויחד  יהיה בתכנון. הפעלנו לחצים,  לא 
עם גורמים במשרד החקלאות ובכנסת 
יהיה  אצלנו  שגם  לכך  לגרום  הצלחנו 

ומשטר של מכסות, וזה השג גדול, שי
עזור לענף הרבה שנים קדימה.

הקשוו החלטה  כל  יציגים  :ארגונים 
רה לענף צריכה להתקבל דרך מנגנון 
של  היציג  הארגון  עם  התייעצות  של 
וזו עמדה שבג”צ קיבל. היגשנו  הענף, 

הגד פי  על  הדרושים  המסמכים  ואת 
רות החוק, וכיום אגודת הנוקדים ועזיזה 
הוכרו כארגונים היציגים של המגדלים. 

ואנו מקווים שבענף הכבשים תהיה בע
תיד אגודה אחת, כמו בעזים.

של  התפקיד  בוטל  מכסות:  ועדת 
ועדת  פועלת  ובמקומו  מכסות,  מנהל 

ומכסות. בראש הוועדה יושב מנכ”ל מו
ועצת החלב, וחברים בה נציגים ממש

רד החקלאות, ונציג המגדלים שזה שוב 
והישג חשוב מאוד. הוועדה מהווה כתו

עם  כלשהי  בעייה  לו  שיש  למגדל  בת 
המכסה שלו, וזה מאוד עוזר, כך שאני 
מאוד שמח שהתעקשנו על וועדה כזו. 
קיימת גם וועדת ערר, בה ניתן לדון על 

ווע בראש  המכסות.  וועדת  והחלטות 
יושב שופט שלום, עם נציג  דת הערר 
ממשרד החקלאות ונציג של המגדלים 
גרהרד,  יצחק   – כבשים  של  )במקרה 
ושוב  דדוש– קלפון(.  אילנית   – ובעזים 
שם  שיושב  החשיבות  את  להדגיש  יש 

איש שלנו.
שלנו  המדיניות  החלב:  חוק  תקנות 
היא שכל הכללים צריכים לחול גם על 

להס הצלחנו  לדוגמא,  שלנו.  והענף 
דיר שהכללים בנוגע לניוד מכסות יהיו 
תקפים גם לגבי חלב צאן. המגדל יוכל 
לחלופין  או  בחלקים  מכסה  למכור 
הלוואה  מול  כבטוחה  בה  להשתמש 

מהמחלבה.
עדכון מחיר החלב: אנו עדים לעלייה 

וחדה במחירי התשומות, ובפרט הגרעי
נים. זה נושא קריטי למגדלי הכבשים, 

ושמחיר החלב שהם מייצרים לא עוד
לשחיקה  גרם  זה  מצב   .2006 מאז  כן 
קיום  על  ולאיום  הרווחיות,  של  גדולה 
הקמת  על  החלטה  התקבלה  הענף. 
ועדה מקצועית במועצת החלב, שתדון 
במנגנון הצמדה לחלב הצאן. בשבילנו 
זה נושא עקרוני. הנציגה שלנו בוועדה 
היא הכלכלנית רחל ברושק, עליה אני 

החל אם תתקבל  אחוז.  במאה  וסומך 
זו  טה חיובית על הצמדה לחלב בקר, 

תהיה בשורה אמיתית. 
קדמי  בהמלצות  הדיון  קדמי:  דו”ח 
האחרונים.  בשבועות  שוב  התעורר 
יכללו  שההמלצות  הוא  הגדול  החשש 
יהיה קשה מאוד  ואז  בחוק ההסדרים, 
להתנגד. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, 
לחיות  שנוכל  מקווים שתימצא פשרה 

איתה.

יצחק גרהרד, אילנית דדוש, איציק שניידר והשר סטס מיסז’ניקוב

סטס מיסז’ניקוב, איציק שניידר ועופר אפשטיין

ראש המועצה האזורית גלבוע דני עטר עם שר התיירות
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עזיזה אגודת  של  פעולה  ־שיתוף 
ייבאו  עם חברת שיאון: באופן מסורתי 
שלנו  פנייה  בעקבות  מצרפת.  זרמה 
למנכ”ל שיאון” חתמנו על מזכר שיתוף 
פעולה. אנו נקבל ייעוץ מקצועי מד”ר 
ספקית  עם  בקשר  שיהיה  זרון,  יואל 

יוע והזרמה בצרפת. באתר של עזיזה 
לבצע  יהיה  ניתן  שבאמצעותו  לוח  לה 
על  אחראית  כששיאון  זרמה,  הזמנות 
בהכשרת  מטפלים  אנו  הזרמה.  בנק 

מזריע נוסף, שיעבוד דרך שיאון.
מי   :2013 לשנת  מכסות  תחזית 
שרת  היא  המכסות  רמת  את  שקובע 
החקלאות, לפי המלצות תא התכנון, בו 
יושבים נציגי מועצת החלב, המחלבות 
והמגדלים. אגודת עזיזה תמליץ להגדיל 
את מכסות חלב עזים ב2.5 מיליון ליטר, 
כהמשך למגמה של גידול ב2-3 השנים 
האחרונות. המלצה של הגדלת מכסה 

תהיה גם לגבי חלב כבשים. 
בכנס דיבר גם עופר אפשטיין, מנהל 
שמסר  החלב,  במועצת  הצאן  תחום 
וכן על  נתונים על הקפי הייצור בענף, 
עזים  חלב  מוצרי  של  השיווק  הקף 
ינואר-יולי  בחודשים  לדבריו,  וכבשים. 
2012 היתה התפוקה 8.5 מיליון ליטר, 
7.2 מיליון ליטר בתקופה זהה  לעומת 

ב-2011.

שיווק בע"מ

הרמן שיווק בע"מ מושב באר טוביה
טל. 08-8505353, פקס. 08-8505355, יורי: 050-3242322, אייל: 050-4477739, אלדד: 050-5414414, שחר: 050-3655526      

www.herman-markting.co.il



הרפת והחלב נובמבר 2012 56

חולבות(   450 )כ-  חברון  הר  שבדרום  כרמל  מעון  ברפת  פועל   2006 שנת  מאז 
בתהליך  איכותי  קומפוסט  ייצור  ע”י  הרפת  מטרדי  לכלל  פתרון  הנותן  פרוייקט 
ייחודי ויעיל, המשלב גם פסולות חקלאיות מענפי חי וצומח סמוכים וכן גזם ביתי 

מישובי הסביבה 

ממטרד למשאב -
פתרון כולל וכלכלי 

להגנת הסביבה ברפת 
מעון כרמל

| מאת: נחמיה פלק 1 *, חורחה טרציצקי 2, משה ברונר 3 
1 רפת מעון כרמל, 2 הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, 3נבטים יישומים בחקלאות בע”מ 

)תקציר מתוך חוברת הכנס ה24 למדעי הבקר( | 

טרקטור מפעיל את מהפך הקומפוסט
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הפעילות החקלאית מייצרת שאריות 
מטרד  להוות  עלולות  אשר  ופסולות 
מטופלות  אינן  אם  ותברואי  סביבתי 
שני  החלב  רפת  לענף  ראויה.  בצורה 
סוגי פסולות עיקריים: שפכים וזבלים. 

נד ובמסגרת הרפורמה במשק החלב 
רשה מהרפתנים הצגת פתרון למטרדי 
הרפת כך שהפסולות השונות לא יהוו 
מטרד תברואי או גורם מזהם לסביבה. 
בדרך  משמשים,  המוצקים  הזבלים 
ישיר  לייצור קומפוסט או לפיזור  כלל, 
בשדות חקלאיים. פתרונות הסילוק של 
ועלותם  ויקרים  שפכי הרפת מורכבים 
תהליכי  לאחר  גם  מאוד.  גבוהה  לענף 
שפכי  מהווים  עדיין  היקרים,  הטיפול 
משמעותית  בעיה  המטופלים  הרפת 
הרכב  עקב  הצומח,  בחקלאות  לניצול 

המינרלים ותכולת המלחים הגבוהה. 
מעון  ברפת  פועל   2006 שנת  מאז 
כרמל )כ- 450 חולבות( פרוייקט הנותן 
ייצור  ע”י  הרפת  מטרדי  לכלל  פתרון 
קומפוסט איכותי בתהליך ייחודי ויעיל. 
זבלי  מלבד  משלב,  הקומפוסט  ייצור 
חקלאיות  פסולות  גם  הרפת,  ושפכי 
מענפי חי וצומח סמוכים וכן גזם ביתי 

מישובי הסביבה. 
המשרדים  אישורי  את  קיבל  המיזם 
בריאות  הסביבה,  הגנת   – הרלוונטיים 
עסקים  רישוי  בעל  והוא  וחקלאות, 

ומטעם המועצה האזורית. ייצור הקומ
ופוסט מבוצע תחת תקני הייצור לחק

האישורים  בעל  והוא  האורגנית,  לאות 
הנדרשים לשיווק אורגני. 

הקומפוסט  אתר  כלכלית  מבחינה 
מנהל פעילות שוטפת ומאוזנת, כאשר 
ההכנסות ממכירת הקומפוסט מכסות 

את רוב עלויות הייצור והתפעול. 

תוכניות וביצוע
הקומפוסט  אתר  להקמת  התוכניות 

והש הזבלים  של  כמותי  מיפוי  וכללו 
בניית  השנה,  עונות  לפי  ברפת  פכים 
את  הכוללים  ונוזלים  מוצקים  מאזני 

ותנאי האקלים במקום, שילוב זבלי לו
וכן  הקרוב,  מהאזור  כבשים  ודירי  לים 

הא וכרמי  ממטעי  חקלאי  גזם  וניצול 
זור וגזם ביתי מישובי הסביבה. בנוסף, 
השימוש  לייעול  צעדים  מספר  נעשו 
את  להקטין  כדי  החליבה  במכון  במים 

כמויות השפכים.
ייצור  משטח  הוקם  המיזם  במסגרת 

ומאגר לשפכי מכון החלי ולקומפוסט 
נבנו מתקני  מי גשמים.  ולתשטיפי  בה 
ומערכות  מוצקים  להפרדת  שיקוע 

ושאיבה והולכת השפכים ממכון החלי
בה אל המאגר.

אחד  אדם  ע”י  נעשה  האתר  תפעול 
מתבצעות  העבודות  חלקית.  במשרה 

ע”י  הנגרר  ייעודי,  ומהפך  שופל  ע”י 
טרקטור שנרכש למטרה זו.

מפנים  ברפת  המדרכים  זבלי  את 
לצבירת  המשמשים  ביניים,  למשטחי 

והזבלים ולהתחלת תהליך ייצור הקומ
פוסט. זבלי החצרות והסככות מפונים 
לפי תוכנית המתאימה לממשק הרפת 

והם משמשים חלק מחומרי הגלם. 
תהליך  על  בנוי  הקומפוסט  ייצור 
הערימות  את  מהפכים  בו  אינטנסיבי 
בתדירות גבוהה- עד 3 פעמים בשבוע. 

ושפכי הרפת משמשים להשקיית ערי
מושגות  זו  ובפעולה  הקומפוסט,  מות 

שתי מטרות חשובות: 
וייצור קומפוסט בתהליך איכותי ומבו

קר.
גדולות  נוזלים  כמויות  יעיל של  אידוי 

בתהליך הייצור. 
שבועות  כארבעה  בת  תקופה  בתום 

והקומ האינטנסיבי,  התהליך  ומסתיים 
באתר  הבשלה  לתהליך  עובר  פוסט 

ועצמו או משווק לחקלאי להמשך תה
ליך ההבשלה סמוך לחלקה.

מבוקר  )אצווה(  ייצור  מחזור  כל 
הייצור ע”י בדיקות שונות כמו  במהלך 

וטמפרטורה, רטיבות ועוד, ובסיום הת
במעבדות  לבדיקות  נדגם  הוא  הליך 

ולהב תכונותיו  תיעוד  לשם  ומוסמכות 
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טחת נקיונו ממחלות ומשאריות חומרי 
הדברה וחומרים אסורים. 

על  מלמד  השוטף  הנתונים  איסוף 
תכולת   – במיוחד  גבוהים  איכות  נתוני 
חנקן  ותכולת   50% מעל  אורגני  חומר 

שאינה פוחתת מ 2%. 
מעון  ברפת  המיוצר  הקומפוסט 

והוא מבו וכרמל נחשב לאיכותי מאוד 

וקונבנציונ אורגניים  מגדלים  ע”י  וקש 
איכויות  ולדרוש  היודעים להעריך  ליים 
אלה. יצירת שוק צרכנים חשובה מאוד 
דרישה  להבטיח  כדי  מיחזור  בתהליכי 
של  המהיר  הפינוי  הממוחזר.  למוצר 
ניצול  מאפשר  מהאתר  הקומפוסט 
זמני  וללא  יעילה  בצורה  התשתיות 

שהיה מיותרים.
פועל  הוא  בהן  שנים  כחמש  לאחר 

באופן שוטף, ניתן לומר שהפרוייקט:
ועומד בדרישות גורמי הרגולציה השו

נים.
יציב מבחינה סביבתית  מהווה פתרון 

נו סמוכים  ולענפים  לרפת  וותברואית 
ספים.

מציג פתרון כלכלי אטרקטיבי לעומת 
חלופות אחרות.

בקדמת התמונה מאגר שפכי הרפת 
ומשטח קומפוסטציה

סי אלי  ע”י  הוקמה  נבטים  וחברת 
כי  ראיה  מתוך  ברונר  ומשה  מנסקי 
בנוסף  ויצירתיות  מקצועיות  איכות, 
ארוך  לטווח  כוללת  ותפיסה  לתכנון 
בחקלאות  להצלחה  המפתח  הם 

המודרנית.
הדר ייעוץ,  בתכנון,  עוסקת  ונבטים 

וחברות  חקלאים  של  שוטף  וליווי  כה 
קרקע  הנדסת  האגרונומיה,  בתחומי 
ומים, מערכות  מים והשקיה, אקולוגיה 

בסביבה החקלאית ואוטומציה ובקרה.
באינטגרציה  רב  ונסיון  ידע  לחברה 

בין תחומי הפעי ועסקית  ומקצועית 
החברה  מספקת  כך  השונים.  לות 

ללקוח ואיכותי  אמין  כולל,  ופתרון 
ניהולית  מטריה  תחת  זאת  כל  ותיה, 

ומקצועית אחת.
אגרונומים,  מועסקים  בחברה 
ידע  מתחומי  וטכנאים  מהנדסים 
מקיימת  בנוסף,  בחקלאות.  שונים 

החברה קשרי שיתוף פעולה מקצועי 
ועסקי עם מומחים וגופים מתחומים 

שונים.
ונבטים מתנהלת בהתאם לתקני אי

כות בתחומי פעילותה והיא מוסמכת 
לתקנים:

ISO 9001 - ניהול איכות
ISO  14001 - איכות הסביבה

וגיהות  בטיחות   -  OHSAS  18001
בעבודה

על חברת נבטים
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משה ברונר מחברת נבטים 
ברפת  הפרוייקט  את  ליווה 

ומעון כרמל משלב הרעיון וה
ועד שלב  דרך ההקמה  היגוי 
התפעול שכלל הרצה במשך 
4 שנים. שוחחנו עם משה  כ 
ובעלי  ממייסדי  אחד  ברונר, 
נבטים, אשר הוסיף לנו מספר 

פרטים על הפרוייקט.
התהליך  של  ייחודו  עיקר   
המתבצע ברפת מעון כרמל: 
המטרדים  כלל  איסוף   

וברפת )שפכים וזבלים( בשי
ועירו ולוב פסולות חקלאיות 
וניות נוספות )גזם חקלאי ועי

האורגנית  הפרקציה  וכן  רוני 
של אשפה ביתית 

ועי במקור(,  המופרדת  ו 
איכותיות  לתשומות  בודם 
)קומפוסט  ולגינון  לחקלאות 

מני תוך  אורגניים(  וותוספים 
עת זיהום הסביבה. 

 ניתן לכנות את הפתרון הזה 

מהר כאשר  בועה”  וכ”פתרון 
פת יוצאים רק מוצרים בעלי 

וערך וללא פליטות של מזה
מים לסביבה.

 את התהליך ניתן ליישם גם 
ברפתות אחרות.

את  לנתח  יש  רפת  בכל   
תנאי  ובעיקר  התנאים  כלל 
העיקרית  ה”בעיה”  האקלים. 
היורדים  הגשמים  מי  היא 

הקומפו ייצור  משטחי  ועל 
סט ומוגדרים למעשה כחלק 

משפכי הרפת. 
ו באזורים בהם כמות המש

קעים נמוכה, כמו באזור הנגב, 
הפתרון יהיה דומה מאוד לזה 

שברפת מעון כרמל. 
תהליך  גשומים,  באזורים   

ולח ייתן פתרון לשפכים  וזה 
לק ניכר ממי הגשמים. לחלק 
פתרון  למצוא  יש  הנותר 
אלא  להיום,  דומה  במתכונת 

נמו תהיה  הסילוק  ושעלות 

הקיימת  מזו  משמעותית  כה 
כמויות  יופחתו  כן,  כמו  כיום. 
טיפול  הדורשים  השפכים 

יקר ומורכב.
תלויה  הנדרשת  ההשקעה   

מקו ובמאפיינים  ובמרכיבים 
ומיים כגון: סוג הקרקע, טופו

גרפיה וכד’. ברפת מעון כרמל 
והקר הטופוגרפיים  והתנאים 

השקעה  חייבו  הסלעית  קע 
 2006 בשנת  שעמדה  גבוהה 

על כ 1.5 מיליון ש”ח. 
יודגש שתת ענף זה ברפת 
כספית  מאוזן  כרמל  מעון 

לאורך השנים. 
האלטר השנתית  והעלות 

מטרדי  של  לסילוק  נטיבית 
הרפת עומדת כיום על -600

800 ש”ח לפרה ואף יותר. 
חישוב פשוט מצביע על כך 

ושהפרוייקט החזיר את ההש
קעה לאחר פחות מ 5 שנים. 

איזון כספי
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מעל ל- 60% מתוכניות הסיוע והשת”פ של מש”ב במדינות מתפתחות הן בתחום 
לעולם  הרלוונטיים  החקלאות  בתחומי  ישראל  יכולות  לאור  וזאת  החקלאות, 

המתפתח

מעורבות של מערכת 
הסיוע הישראלי בענף 

רפת החלב במדינות 
מתפתחות

בינ חקלאי  פעולה  לשיתוף  והמרכז 
אינטג יחידה  הינו  סינדקו,   – ולאומי 

היחידה  החקלאות.  במשרד  ראלית 
תוכ לביצוע  מרכזית  כזרוע  ומשמשת 
וניות הדרכה בארץ ובחו”ל, ייעוץ, ופרו

טווח בתחום החקלאות,  ייקטים ארוכי 
וזאת ככלי תומך במערכת סיוע החוץ 

ושל ישראל, אשר מפעילה מש”ב- סוכ
נות הסיוע הלאומית של ישראל. מעל 
ל- 60% מתוכניות הסיוע והשת”פ של 

בתחום  הן  מתפתחות  במדינות  מש”ב 
ישראל  יכולות  לאור  וזאת  החקלאות, 
לעולם  הרלוונטיים  החקלאות  בתחומי 
המתפתח. מטרות השת”פ הן מדיניות 
השגת  לשם  כאשר  כאחד,  וכלכליות 
ומש”ב  סינדקו  פועלים  אלו  מטרות 
להשגת מכפילי כוח באמצעות שיתופי 

פעולה עם ארגוני סיוע בינ”ל אחרים. 
של  כניסתה  ועם  האחרונות,  בשנים 
מערכות  פועלות   ,OECD-ל ישראל 

שמטר ברורים  כללים  פי  על  והסיוע 
תם ייעול התהליכים מול מדינות היעד 

ולסיוע, על מנת להשיג את יעדי המיל
ניום )MDG‘s( אשר התקבלו בקהילה 
הגלובאליים.  הפיתוח  כיעדי  הבינ”ל 
והרעב משמשים כבסיס  מזעור העוני 
הכללים  בשטח.  הארגונים  לעבודת 
וביסוסו  עוסקים בנושאים כמו תמיכה 
מדיניות  ביצוע  לשם  תקין  ממשל  של 
הרמוניזציה  היעד,  במדינות  פיתוח 

| מאת: ד. ורנר, סינדקו, משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 
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כפילויות  למניעת  תורמות  מדינות  בין 
העב נהלים,  פישוט  פיתוח,  ובתוכניות 

ומתן  התורמים  קהילת  בין  מידע  רת 
בקבי היעד  למדינות  פעולה  וחופש 

יעדי הפיתוח  לביצוע  עת אסטרטגיות 
והאחראיות  הביצוע  כאשר  השונים, 

הינם משותפים.

הדרכה וסיוע בענף החלב
ישראל מקיימת יחסים של שת”פ עם 
אסיה  באפריקה,  מתפתחות  מדינות 
ואמל”ט )אמריקה לטינית( החל משנת 
על  דגש  תוך  נעשה  השת”פ   .1958
נושאים ושיטות בהן לישראל ידע וניסיון 
מעשי ומקצועי מוכחים. סינדקו פעילה 

וב רבים בסקטור החקלאי,  ובתחומים 
תוכם ענף החלב.

“ארגז הכלים” של סינדקו מכיל מספר 
כלים עיקריים: הדרכות קורסים בארץ 
ובחו”ל, שליחויות ייעוץ קצרות וארוכות 
בסין  כמו הרפת  הדגמה  ומיזמי  מועד 

או זו שנבנית בימים אלו בווייטנאם.
בש עולה  ומוצריו  לחלב  והביקוש 
בשיעו קבוע  באופן  האחרונות  ונים 

ההאטה  אף  על  וזאת  מרשימים,  רים 
הכלכלית של השנים האחרונות. עיקר 
בכלכלות  מקורו  בביקושים  הגידול 
המתפתחות כמו הודו, סין, ברזיל ועוד. 
העלייה בביקושים נובעת משני גורמים 
עיקריים: הראשון הוא גידול אוכלוסיית 
אוכלוסיית  גדלה   2010 בשנת  העולם. 
בין  התווספו  בפועל  ב-1.2%.  העולם 
75 ל 80 מיליון בני אדם. כתוצאה מכך, 
גולמי  לחלב  בביקוש  השנתי  הגידול 
מוערך ב- 8 מיליון טונות. הגורם השני 
הוא - גידול הצריכה לנפש, דבר התלוי 
הקניה  בכושר  בעלייה  לחלוטין  כמעט 

של הצרכנים.
2010 צמח ענף החלב  במהלך שנת 
העולמי ב- 1.8%, מ-709 ל-720 מיליון 

יי )רובו מחלב פרות(. לדוגמה,  וטונות 
1.8 מיליון  צור החלב הגולמי גדל בכ- 
טונות במערב אירופה )בולטת העלייה 

של אירלנד ב- 8%, והירידה של רומניה 
ובשיעור דומה(. באמל”ט, בלטה ארגנ

טינה עם עלייה של 25% בייצור, מגמה 
2011. סין עדיין משלו  שנשמרת בשנת

וגדלה  המלמין,  פרשת  מחיר  את  מת 
במהלך 2010 בפחות מ-2%. ניו-זילנד 
שומרות  אוקיאניה  באזור  ואוסטרליה 
על קצב עלייה סביב 1% בייצור במהלך 
2010. לסיכום, ייצור החלב בעולם עלה 

ב-9% בקירוב במהלך שנת 2010.

רוב החלב מיוצר על ידי 
חקלאים קטנים

המתר את  מייצגת  איננה  זו  ותמונה 
וחש ברוב מדינות היעד למערכת הס

יבשת אפריקה  יוע החקלאי הישראלי. 
מדינות  ברוב  הבולטת.  הדוגמה  הינה 
אפריקה רוב החלב מיוצר ע”י חקלאים 
קטנים, במטרה להאכיל את המשפחה 

והקרובה ולהשתמש בעודפי ייצור כקו
לשוק  החלב  מכירת  ע”י  מזומנים  פת 
באזור או במכירה מדלת לדלת. הפרה 
המשפחה,  של  הביטוח  תעודת  הינה 

לדי שמשמש  זבל  מספקת  וובנוסף 
שון הגידולים הצמחיים של המשפחה. 
סוציאלי”  “מוצר  הוא  החלב  למעשה 
החלב  ייצור  באפריקה,  מכלכלי.  יותר 
דורך במקום. בשנים האחרונות בצורת 
משמעותיים  לנזקים  גרמה  ממושכת 
במרעה )מזונם העיקרי של העדרים(, 
וכתוצאה מכך לתמותות גדולות. בשנת 
מהחלב  כ-5%  אפריקה  יצרה   ,2010
ומצרים  אפריקה  דרום  )קניה,  בעולם, 

הן היצרניות הבולטות של היבשת(.
ובמדינות חבר העמים )חב”מ( התמו

נה שונה לחלוטין. ראשית, ברוב מדינות 
האזור קיימת מסורת וידע בתחום ייצור 
ברית  פירוק  עם  ומוצריו.  חלב  וצריכת 
החקלאיות  התשתיות  קרסו  המועצות 

וסובחו קולחוזים  הכלכליים.  ווהמבנים 
הועברו  הייצור  ואמצעי  התפרקו,  זים 

אמצ בעלי  ע”י  נקנו  או  החברים  ולידי 
עים שונים. המדינות החלו בתהליך של 

ומתוכננות  ריכוזיות  מכלכלות  מעבר 
התחילה  זו  בסביבה  שוק.  לכלכלות 
שיחק  החלב  וענף  לפעול  החקלאות 

ומשחק תפקיד מרכזי.
או היא  ואחת מהדוגמאות המעניינות 

ראשי  מיליון   6.5 זו  במדינה  זבקיסטן. 
תנובות  עם  חלב(,  פרות  )כשליש  בקר 
1600 ק”ג חלב בממוצע לתו  חלב של

משנות  גדל  החלב  ייצור  סה”כ  חלובה. 
ה-90 לשנות ה-2000 מ-3.1 מיליון טון 
ל- 4.5 מיליון. על אף הגידול באינוונטר 
מהפרות  כ-94%  הייצור,  מרבית  החי 
וכ-97% מהחלב, מיוצר במשקים בעלי 
-1.5עד 2 ראשי בקר הנקראים דחקנים 
)Dekhkanim(. דוגמאות כמו אלו שביו
ובשת אפריקה או חב”מ דורשים מחש

בה יצירתית בבחירת טכנולוגיות ושיטות 
ממשק מותאמות לצרכים וליכולות של 

והחקלאים באזור. הבחירה דורשת בחי
אי של  הסוציאליות  ההשלכות  של  ונה 

מוץ טכנולוגיות מסוימות וטובת המשק 
הבודד בסביבה. לדוגמה, הכנסת זרמת 
יותר  טובות  יצרניות  תכונות  עם  פרים 
אך  החלב,  בייצור  לעלייה  לגרום  יכולה 
מצריכות  אלו  פרות  האם  לבדוק  יש 
תשתיות יקרות יותר. עלייה משמעותית 
לקלוט  שתוכל  מערכת  דורשת  בייצור 

ואת עודפי החלב שהמשפחות אינן צור
כות, שיפור בגישה לשווקים וכו.

לכלכלות  מותאמת  נוספת  גישה 
וייטנאם במזרח אסיה או  צומחות כמו 

קולומביה באמל”ט.
מכ המערכת  מטרות  אלו  ובמדינות 
מיז ע”י  כלכליים  יעדים  לקידום  ווונות 

מי הדגמה כמו הרפת שנבנית בדרום 
הרפת  תורת  על  המבוססת  וייטנאם, 
הישראלית, כולל ציוד תוצרת כחול-לבן 

שתש טווח  ארוכת  הכשרה  וותוכנית 
רת את האזור כולו )תאילנד, קמבודיה 

וכו’(.
בקולומביה מעריכים שצריכת החלב 
באזור  ליטר/נפש.  ל-150  קרובה  היא 

והאטלנטי מעריכים שהשוק הלא פור
מלי מהווה 25% מסך הייצור. יחד עם 
זאת קיימות בעיות של תשתיות בחוות. 
כל החלב של האזור מיוצר ע”י פרות דו 
תכליתיות, ותנובות החלב נמוכות מ-5 
ליטר/ראש. התוכנית המוצהרת בשלב 

וראשון תיתן תמיכה באספקטים הקשו
רים להזנה, ממשק חליבה והתמודדות 

ועם עומס חום באזור עם אקלים טרו
פי. המיזם בשלב הראשון הינו הדרכתי 
הסיוע  מערכת  בכוונת  בלבד.  וייעוצי 
במיזם  הפרטי  הסקטור  את  לשלב 
 )PPP-Public, Private Partnership(
הממשלתית  המערכת  זו  בתפיסה 
וכך  עסקי,  לפיתוח  כמטריה  משמשת 

מכניסה תשומות למדינת יעד. 
)המקור: חוברת תקצירים של הכנס 
ה-24 למדעי הבקר(
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עדיין  הגידול  ושיטות  פרות,  יותר מעשר  לא  על  מבוססות  בנפאל  רבות  רפתות 
את  לימדו  מישראל  נציגים  שני  המודרנית.  הרפת  אחרי  רבות  בשנים  מפגרות 

הנפאלים איך עושים זאת אצלנו

קורס נייד בנפאל

בסוף אוגוסט, נסענו לנפאל להעברת 
קורס נייד בנושא הרפת מטעם מש”ב 
- סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל, 

ומשרד החוץ ו”סינדקו” – המרכז לשי
החקלאות  משרד  בינ”ל,  והדרכה  תוף 
ופיתוח הכפר. “נסענו” זה אבנר שוהם, 
וטרינר מהחקלאית, וברכה גל מנהלת 
משרד  בשה”מ,  הייצור  כלכלת  תחום 

המקומי-נפאליששו הגוף  והחקלאות. 
החק לפיתוח  הבנק  הוא  לקורס  ותף 

ממשלתי,  בחציו  שהוא  בנפאל,  לאות 
ועימו מתקיים שיתוף פעולה כבר לאו

רך מספר שנים. 
מטרות הקורס נקבעו ע”י האחראים 
לקורס מטעמם, ותפקידינו היה לצקת 

בהן תוכן.
נתבקשנו לתת רעיונות איך לשפר את 
עם  האיכר הפשוט  של  החלב  תנובות 

המו הרפת  ושל  המסורתית,  והרפת 
הם  כמוכן  שואפים.  הם  אליה  דרנית, 
רצו לשמוע מאתנו על שיטות לטיפוח 

הכלכליים  הנושאים  על  וכמובן  גנטי, 
הרלוונטיים לרפת.

כ-29  בנפאל  נפאל:  על  רקע  קצת 
80%-70% מהם חקו -מיליון תושבים, כ
מהתל”ג.  כ-35%  מייצרים  והם  לאים, 
שירותים,  הם  נוספים  הכנסה  מקורות 

ותיירות ותעשיה, בעיקר של עיבוד מוצ
תכו חשמל  הפסקות  חקלאיים.  ורים 

ביום,  שעות   10 כדי  עד  לעיתים  פות, 
הן מכשלה משמעותית בדרך לפיתוח 

ומחיי או חקלאות מתועשת,  ותעשייה 
בות שימוש בגנרטורים.צעירים נפאליים 

רבים נאלצים לחפש עבודה בחו”ל.

משק קטן ומעורב
ביקשנו  שנסענו,  לפני  ראשון  דבר 

כש בנפאל  מתכוונים  למה  ולדעת 
שקיבלנו  התשובה  רפת.  אומרים 
רפת  פרות,   1-4 קטנה  הייתה:רפת 
זו  פרות   10 פרות, מעל   5-10 בינונית 

וכבר רפת מסחרית. זה אותת לנו שעו

לם הרפתות שלהם שונה מאוד משלנו, 
לכן ביקשנו סיור מקדים לפני שאנחנו 

ומתחילים את הקורס. עם הגיענו לנפ
Chitwan וביקרנו בשו  אל טסנו לאזור

לוש רפתות, שהענקית שבהן מונה 50 
פרות, ומסתבר שבעליה ביקר בישראל 
ואימץ מספר רעיונות שעזרו לו לשפר 
את מצב הרפת. לכאורה היינו צריכים 
לראות עוני רב, אבל השיטה של משק 
פרות/  1-5 מגדלים  שבו  ומעורב  קטן 
בופאלו שמספקים את תצרוכת החלב 
של המשפחה, וגם זבל לדישון השדה, 
שבו מגדלים אורז או תירס, מאפשרת 
כנראה קיום בסיסי. אכן אין כמו מראה 
עיניים, וביומיים סיור ניתן היה להתרשם 

הפ הנפאלית.  ברפת  הקיים  ומהמצב 
מספר  של  הכלאות  הן  הנחלבות  רות 
המקומית.  הפרה  עם  אירופיים  גזעים 
הם  הנפאלים  על  החביבים  הגזעים 
 Holstein-Friesian, Jerssy, Brown

| כתבו וצילמו: אבנר שוהם, ברכה גל | 
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מסבסדת  הממשלה  כיום   .Swiss
ע”י  מתבצעת  וההזרעה  מחו”ל,  זרמה 
וטרינרים מקומיים. בדרך כלל אין להם 
הובלת  וגם  במשק,  מקוררים  מכלים 

נעשית ללא קירור,כך שהחקל והחלב 
אים חייבים להוביל את החלב מיד עם 
פעמים  הרבה  שהן  בדרכים  חליבתו, 
המתקבלת  החלב  איכות  משובשות. 

היא, מן הסתם, לא מרנינה.
של  נגזרת  היא  ההתיישבות  צורת 
הטופוגרפיה של הארץ היפהפייה הזו. 
נקו מטר   3000 לגובה מתחת   ההרים 
בגבעות  האדמה  עיבוד  גבעות!.  ראים 

ונעשה בטרסות, ואילו באזורים המישו
ריים בחלקות גדולות עם מדרגות עפר 
הגשמים  המים.כמות  על  ששומרות 
כל  לאורך  גידולים  מאפשרת  הנדיבה 
השנה.הם זורעים חיטה כמונו בתחילת 
החורף, אוספים באביב, אחר כך זורעים 

ותירס למאכל, עשב סודן לבהמות ואו
רז, הרבה אורז.

על  עולה  לחלב  הביקוש  הכל  בסך 
ההיצע, הנפאלים לא הצליחו “ליישר” 

ואת אספקת החלב של הפרות, וכתו
בחו חלב  הרבה  להם  יש  מכל  וצאה 

רף ומה שהם קוראים “חופשת חלב” 
בקיץ. בחורף הם מייבשים חלב ובקיץ 

אלאש החלב,  באבקת  ומשתמשים 
החלב  אבקת  מול  בתחרות  הם  אז 
יותר.  נמוך  המיובאת מהודו, שמחירה 
המחיר שהרפתנים מקבלים על חלב 
 ₪  1.5 בין  ונע  למדי,  גבוה  הוא  ניגר 

ל-2 ₪. במדינה שהתל”ג שלה לנפש 
הוא 1,300 דולר לשנה זה יקר! הסיבה 
המרכזית לכך היא הפרות הקדושות. 
הם  מאוכלוסייתה  אחוז  ש80  בנפאל, 
בשר  אוכלים  לא  ההינדית,  הדת  בני 
מה  כמעט  שאין  שאומר  מה  פרות, 
אפשר  ואי  זכרים  עגלים  עם  לעשות 

ול”הוציא” פרות מעוטות חלב. ההשל
אוכל”  ש”מבזבזים  הן  הכלכליות  כות 
שמשלחים  לפני  עגלים  לגדל  כדי 

וחולבים גם פרות זק ואותם לנפשם, 
המש ליום.  ליטר  חצי  שנותנות  ונות 

גם  לכסות  צריך  שהחלב  היא  מעות 
את הפסד ההכנסה מבשר,ומשמעות 
נוספת -די קשה להשביח עדר במצב 

כזה. 
ברפת המסורתית יש כאמור 1 עד 5 
פרות, ביחד עם בופאלו. כולם קשורים 
שנראית  עלובה,  סככה  תחת  בחבל 
גדולה. אופניים  סככת  כמו  מרחוק 
או  שקוע,  אבוס  במעין  מוגש  האוכל 
יציאה  על הרצפה. קיימת מעט מאד 
מעובדות.  החלקות  רוב  כי  למרעה, 
עשב שנקצר במגל ונישא בסל נצרים 
על הגב לפרות הוא מראה שכיח. גם 
בד”כ  הפרות  המתקדמות  ברפתות 

וקשורות, כשהן עומדות על בטון מצו
ההפרשות  את  לפנות  )דואגים  חצח. 
עם הידיים(. האוכל מוגש להן באבוס 
שקוע מבטון, אם כי בחווה אחת כבר 
חופשיות  שמתהלכות  פרות  ראינו 
בחצר מבוטנת, עם אבוס חלוקה כמו 

אצלנו.
והמזונות הגסים המוגשים לפרות כו

ללים קש חיטה, קש תירס, קש אורז, 
וחציר קיטניות. כתחליף לתחמיץ שלנו 

ומשמש אותם עשב סודן - רודוס. )ותי
דמעה...(עשב  מזילים  בטח  הענף  קי 
רב שנתי, אותו קוצצים בעזרת מכונות 

ופשוטות ומגישים טרי לפרות. ניתן לק
נות מזונות מרוכזים כמו מולסה, סובין, 

וקמח סורגום, ועוד. המזון מגיע בתפזו
רת או בכופתיות, עם תוספת ויטמינים 
ומינרלים לפי הצורך. החוות הנפאליות 

והטובות מצליחות להגיע בתנאים שצ
יינתי, לתנובות שיא של 25 ליטר חלב, 
עם ייצור שנתי לפרה של כ-6000 ליטר 

לשנה. 

כמה מילים על הקורס
הנוסחה של הבנק לפיתוח החקלאות 
עובדי   50% הוא  המשתתפים  להרכב 
ו50%  החקלאים  מול  שעובדים  הבנק 
חקלאים. דרישת הסף היא הבנת השפה 
האנגלית ויכולת שימוש במחשב. מכיוון 
שהבנק הוא שמארגן את המשתתפים, 
הוא בוחר חקלאים שעובדים עם הבנק 
יכול  הלוואה  הלוואות.  ממנו  ומקבלים 
כל  נכסים.  לו  יש  שכבר  מי  רק  לקבל 

והפילטרים הללו גורמים לכך שהחקל
גבו יחסית על רמה  ואים שנבחרו הם 
והה, ואינם מייצגים את החקלאי הממו

צע בנפאל. 
אותם  לימדנו  ארוכים  ימים   8 במשך 

ונושאים שונים של רפת וכלכלה, במק
ביל הם התחלקו לקבוצות, וכל קבוצה 
הכינה פרוייקט בנושא רפת. הם עמלו 
והציגו  הפרוייקטים  הכנת  על  קשה 
טקס  הקורס.  של  האחרון  ביום  אותם 
הסיום של הקורס היה חגיגה של ממש. 
הקורס,  בו, מלבד משתתפי  השתתפו 
עובדים  ועוזרו,  בנפאל  ישראל  שגריר 
בכירים בבנק והדובדבן שבקצפת - שר 
האוצר הנפאלי, דבר שגרר נוכחות של 

לא מעט אנשי תקשורת. 
למדינה  משהו  שתרמנו  לכך  מעבר 

ליח תרמנו  שגם  הרגשנו  ומתפתחת, 
סים הדיפלומטיים של מדינת ישראל. 
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
ח”כ פאינה קירשנבאום 

בגולן: על המדינה 
לתמוך ברפתות

בפגישה עם רפתני הגולן אמרה 
ח”כ פאינה קירשנבאום )ישראל 
ביתנו(, כי המדינה חייבת לתמוך 

ברפתנים היושבים בגבולות 
המדינה ומקיימים ציונות הלכה 

למעשה וייצור מזון עצמי. אל לה 
למדינה להיות תלויה בייצור מזון 

של מדינות אחרות!

מאת: כתב הרפת והחלב

קירשנבאום  פאינה  הכנסת  חברת 
ב23.8  הגיעה  ביתנו  ישראל  מסיעת 
הגולן.  רמת  ברפתני  תמיכה  לביקור 
ברפת  סיור  ערכה  הביקור  במסגרת 
משפחתית במושב גבעת יואב, ביקרה 
מזבל  הביו-גז המפיק חשמל  במפעל 
הפרות, וערכה מפגש עם רפתני הגולן 
בו התקיים דיון סוער על עתיד הרפת 
ועדת  המלצות  בעקבות  הישראלית 

קדמי.
רפתני הגולן הביעו חששם, כי במידה 
לענף  קדמי  ועדת  המלצות  שייושמו 
בגולן.  הרפתות  מרבית  ייסגרו  החלב, 
משפחתיות.  ברפתות  בעיקר  המדובר 
הרפת  לענף  הקשורים  רבים  תושבים 

ווהחלב יאבדו את מטה לחמם, הן בר
ופתות עצמן והן במגוון השירותים הנל

ווים לענף.
חברי  כי  הבטיחה  קירשנבאום  ח”כ 
סיעת ישראל ביתנו מחויבים לרפתנים, 
וכי לא יתנו ידם ליישום המלצות ועדת 
קדמי. עוד הוסיפה קירשנבאום, כי לא 

ויתכן שמדינת ישראל, אשר ענייה במ
ושאבים, תהרוס את התעשייה והחקל

אות המקומית ותישאר תלויה בחסדם 
של אחרים לייצור מזון. זאת כאשר איש 
אחרות  מדינות  ינהגו  כיצד  יודע  אינו 
ישראל  מדינת  “האם  משבר.  בשעת 
בחסדי  לגמרי  תלויה  להיות  מעוניינת 
העולם לצורך מזון בסיסי? ברור כי על 
ובחקלאות  בתעשייה  לתמוך  המדינה 
מוצרים  של  צריכה  ולעודד  ישראלית, 

ותוצרת כחול לבן. הרפתנים אינם עשי
רים, הם מלח הארץ, אנשים שעובדים 

ומק היממה  שעות  כל  לאורך  וקשה 
בגבולות  למעשה  הלכה  ציונות  יימים 

והמדינה. כולם צריכים לדעת איזו עבו

יש אזרח  שכל  כדי  נעשית,  קשה  ודה 
ואיכותי”  טרי  מחלב  ליהנות  יוכל  ראלי 
- אמרה קירשנבאום, וזכתה לתשואות 

הרפתנים.

ˆ  ˆ  ˆ

מודל עסקי חדש 
לתנובה ולקיבוץ הרדוף

קיבוץ הרדוף וחברת תנובה 
הסכימו על מעבר למודל עסקי 
חדש בפעילות המזון האורגני 

תחת מותג הרדוף

המקור: תנובה – אגף תקשורת

תתמקד  תנובה  ההסכם,  במסגרת   
)חלב(  האורגנית  המחלבה  בפעילות 

וובביצים אורגניות, ותעביר לקיבוץ הר
המאפייה,  בתחומי  הפעילות  את  דוף 

המוצרים היבשים, והפירות והירקות.
בניית המודל העסקי החדש בין תנובה 
לבין קיבוץ הרדוף נועדה להבטיח את 

והמשך הפעילות האורגנית תחת המו
תג המוביל ‘הרדוף’ לטובת הצרכנים.

קיבוץ הרדוף וחברת תנובה חתמו על 
והסכם שלפיו תשלובת החלב של תנו

בה תתמקד בפעילות המחלבה )החלב 
האורגני( ובפעילות הביצים האורגניות, 
בתחומי  הפעילות  תחומי  את  ותעביר 
והפירות  היבשים,  המוצרים  המאפייה, 

והירקות לבעלות קיבוץ הרדוף. 
מחלבת הרדוף בהנהלת אודי אוסמן 
הייצור  תמשיך לעבוד כחלק מחטיבת 

של תשלובת החלב. 
ואילו הפעילות בקטגוריות המאפייה, 
והירקות  והפירות  היבשים,  המוצרים 

תיעשה באמצעות חברה פרטית.
עובדי  יישארו  המחלבה  עובדי  כל 

ותנובה. חלק מעובדי הפעילויות האח
לעבוד תחת החברה הפר יעברו  ורות 

לעובדים  תסייע  תנובה  החדשה.  טית 
לאיתור  ואישי  מקצועי  בליווי  האחרים, 
בקבוצה  מתאימים  אחרים  תפקידים 

ולהשתלבות בכלל שוק העבודה.
לשתף  ימשיכו  הרדוף  וקיבוץ  תנובה 

ופעולה תחת המותג “הרדוף”, כדי לה
משיך ולייצר מוצרים אורגניים איכותיים 

לטובת הצרכנים האורגניים.
החלב  תשלובת  מנכ”ל  מליס,  אייל 
נותנת מענה  “תנובה  כי  בתנובה, אמר 
בענף  הצרכנים  של  שונים  לצרכים 
את  שפוקד  הקושי  למרות  החלב. 
השוק האורגני בשנים האחרונות, מותג 
בשוק.  המוביל  המותג  נשאר  “הרדוף” 

ותנובה מאמינה שהמיקוד שלה בקטגו
ריות החלב האורגני והביצים האורגניות 
יכול להביא לגידול של הקטגוריה, והיא 

ותפעל לפתח פתרונות נוספים לצרכ
נים במוצרי החלב.”

דודו לוי מקיבוץ הרדוף הוסיף: “המותג 
הרדוף, שנבנה בשנים רבות הוא מותג 
בנינו  האורגניים.  לצרכנים  ונכס  חזק 
חברת  עם  הקיבוץ  של  משותף  מודל 
להוביל  אחד  לכל  שמאפשר  תנובה, 
בתחום שבו הוא חזק, כדי להבטיח את 

הצמיחה וההתפתחות של הענף”.

ˆ  ˆ  ˆ

מימין לשמאל - ח”כ פאינה קירשנבאום )ישראל ביתנו( והרפתנים איציק וייצמן, צביקה ורפל ויוחנן גולני.
צילום- תקשורות יעל שביט
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
אייל מליס מונה 

למשנה למנכ”ל קבוצת 
תנובה

ד”ר שמואל אבן יו”ר ועד 
ההנהלה של תנובה: “המינוי 

משקף את הערכת ועד ההנהלה 
ליכולותיו הגבוהות של מליס 

לסייע לקבוצה להתפתח 
ולעמוד ביעדיה”

מאת: כתב הרפת והחלב

בראשו תנובה,  של  ההנהלה  וועד 
תו של ד”ר שמואל אבן, אישר בשבוע 
שעבר את מינויו של אייל מליס למשנה 
תפקידו  על  בנוסף  הקבוצה,  למנכ”ל 

כמנכ”ל תשלובת החלב.
שנים   5 כ-  מזה  מכהן  מליס  אייל 
כמנכ”ל תשלובת החלב בתנובה. קודם 
ניהול בכיר בחברת  כיהן בתפקידי  לכן 
חוגלה קימברלי ושימש כמשנה למנכ”ל 
וניהל את “חטיבת המוצרים לבית” ואת 

“חטיבת שרשרת האספקה”. 
מליס מכהן בשנה וחצי האחרונות גם 

כיו”ר איגוד השיווק.
ד”ר אבן אמר, כי מינויו של איל מליס 
הינה תרומה חשובה לחבורת ההנהלה 
המגובשת של קבוצת תנובה, וכי המינוי 

ומשקף את הערכת ועד ההנהלה ליכו
ולותיו הגבוהות של מליס לסייע לקבו

צה להתפתח ולעמוד ביעדיה. 
עם  אמר  הקבוצה  מנכ”ל  שור  אריק 
המינוי: “קבוצת תנובה מבצעת פעולות 

לא להיערך  לנו  לסייע  שנועדו  ושונות 
תגרים הרבים העומדים בפנינו. כחלק 

מוקדה פעילות הקבו אלה  ומפעולות 
הוקמו  תנובה,  של  הליבה  בעסקי  צה 
תשלובת המותגים ותשלובת הסחורות 

ומתב התבצעו  וכן  פעילותן  ווהוסדרה 
במטה  ומיקוד  התאמה  פעולות  צעות 
של  מינויו  השונות.  וביחידות  הקבוצה 
יאפשר  תנובה  למנכ”ל  כמשנה  מליס 
לקבוצה להיעזר בניסיונו 
תשלובת  כמנכ”ל  הרב 
שנים  בחמש  החלב 
לנושאים  האחרונות, 
לקבוצה  הקשורים 

לאת ובמוכנותה  וכולה 
גרים שבדרך.”

ˆ  ˆ  ˆ

הרשתות מתחילות 
לסדר את מקררי 

החלב

בעקבות החלטת הממונה על 
ההגבלים העסקיים לבטל את 

הפטור מהסדר כובל, מתחילות 
רשתות השיווק לסדר בעצמן 

את המדפים

נורית קדוש

ובעקבות החלטת הממונה על ההגב
לים העסקיים פרופ’ דיוויד גילה לבטל 

שבמסגר כובל,  מהסדר  הפטור  ואת 
מדפי  את  הספקים  עובדי  סידרו  תו 
מתחילות  השיווק,  ברשתות  המוצרים 
את  גם  בעצמן  לסדר  השיווק  רשתות 

מקררי החלב. 
לעסקים נודע כי רשת שופרסל כבר 
סדרנות  של  פיילוט  בהפעלת  החלה 

מסני בחלק  החלב  במקררי  ועצמית 
פיה, מתוך כוונה להשלים את המהלך 
בכל סניפי הרשת עד סוף השנה. רשת 
רבוע כחול, שעברה לסדרנות עצמית, 
עדיין לא הגיעה לטפל במקררי החלב, 
ולכן היא פנתה לממונה על ההגבלים 
הפטור  להארכת  בבקשה  העסקיים 
לא  עדיין  בקשתם  אך  כובל,  מהסדר 

נדונה. 
דאז  הממונה  קבע   2005 בתחילת 
בין  הסדרנות  הסדרי  כי  שטרום  דרור 
עלולים  לרשתות  הגדולים  הספקים 
לנוכח  כובלים,  כהסדרים  להיחשב 
הקטנים  בספקים  מפגיעה  החשש 
ברשתות.  סדרנים  מפעילים  שלא 
דעת  על  חלקו  שהספקים  לאחר 
להגבלים  הדין  בית  אישר  הממונה, 
ל-13  הרשות  בין   מוסכם  צו  עסקיים 
יינקטו צעדי  ולפיו לא  ספקים גדולים, 
אכיפה נגד הסדרי הסדרנות לתקופה 
של שנתיים וחצי. ב-2009 הוארך תוקף 
3 שנים נוספות, ובינואר הוו -ההסדר ב

לא  לא ההסדר  כי  לספקים  גילה  דיע 
יוארך וכי עליהם להוציא את הסדרנים 

מסניפי הרשתות. 
בשופרסל  פעלו  האחרונות  בשנים 
סדרנות  מערך  להקמת  כחול  וברבוע 
שהתרחב לכל מדפי הסניפים, למעט 
המחייב  הקלים,  המשקאות  תחום 

והעסקת סדרנים המשמשים גם כסב
לים, ומקררי החלב, המחייבים מומחיות 

בשל חיי המדף הקצרים של המוצרים. 
על  שופרסל  לקחה  האחרונה  בשנה 
המשקאות  סדרנות  את  גם  עצמה 
טמפו  המרכזית,  החברה  מידי  הקלים 
החלב  מוצרי  סידור  את  וגם  ויפאורה, 
במקררים בחלק מהסניפים. שופרסל 

הס הוצאת  אם  בודקות  כחול  וורבוע 
הצרכנים  עם  להיטיב  שנועדה  דרנים, 

הספ לכלל  הוגנת  חשיפה  וולאפשר 
הפרטיות  ברשתות  גם  תתקיים  קים, 
כמו רמי לוי שיווק השקמה, חצי חינם, 

כמעט חינם ומחסני השוק. 

ˆ  ˆ  ˆ

האם אפימילק 
הישראלית תכריע את 
“מלחמת החלב” בין 

רוסיה לבלארוס?
חברת “אפימילק” מקיבוץ 
אפיקים זכתה במכרז של 

ממשלת בלארוס בהיקף של 
12 מיליון אירו, שמטרתו להגביר 
ולשמר את עצמאות ענף הרפת 
של בלרוס כנגד החרמתו מצד 

רוסיה, שנהגה לרכוש 95% 
מיצוא החלב של בלרוס

מאת: אופיר אבסלנדר

לוקשנקו,  אלכסנדר  בלארוס,  נשיא 
עד  חליבה  מכוני   135 הקמת  אישר 
סוף 2012. אפימילק מקיבוץ אפיקים, 

ובעו בישראל  הרפת  בענף  והפועלת 
למכוני  לפרוייקט מערכות  לם תספק 
עדרי  לניהול  ותוכנה  חומרה  החליבה, 

הבקר.
ובנוסף, חברת “פרומטכניקה”, המש

אפימילק  של  הציוד  כספקית  משת 
קו  של  ייסוד  בשלבי  נמצאת  בבלרוס, 

וייצור למערכות אפימילק, במטרה לש
ווק את המערכות ברחבי בלארוס.

הוא  בלרוס  של  החלב  מערך  שדרוג 
תוצאה של איסור מצד רוסיה על יבוא 
של 1,200 מוצרי חלב מבלרוס. בסיבות 
נטען,  בתקשורת  שפורסמו  לאיסור 
לכאורה את  שהיצרנים מבלרוס הפרו 
שמקובלים  החדשים  האריזה  חוקי 

ברוסיה.
לתעשיית  מוחצת  מכה  היה  המהלך  אייל מליס.     

צילום: יח"צ
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 95% לייצא  החלב של בלרוס, שנהגה 
ממוצרי החלב לרוסיה. המגזר החקלאי 
של בלארוס מעסיק אחד מכל עשרה 

נו ורבים  החקלאות,  בתחום  ואזרחים 
התומכים  בענפים  מועסקים  ספים 

בתחום הרפת.
לוקשנקו,  אלכסנדר  בלרוס,  נשיא 
צריך  הרפת  שענף  להחלטה  הגיע 

הבי על  ולא  יציב  בסיס  על  ולהישען 
בלארוס  של  התגובה  מרוסיה.  קוש 
ל”מלחמת החלב” הייתה פניה לאיחוד 
כמשווקת  בלארוס  להסמכת  האירופי 
מוצרי חלב למדינות אירופה. זאת על 
ידי עיגון של תקני חלב לפי נורמות של 

האיחוד האירופי.
אפי מנכ”ל  רחמילביץ,  יובל  ולדברי 
ומילק, שדרוג מערך החלב הקיים והק
ומתם של מכוני החליבה החדשים יגבי

רו את ייצור החלב המקומי של בלארוס 
50% במהלך השנים הקרובות. “בבו -ב

בין  האידיאלי  שילוב  את  מצאנו  לרוס 
ושותף חזק, אגרסיבי ומקצועי לבין ממ
ושלה תומכת המעוניינת להגביר את יי

צור חלב באופן דרמטי. אנו שמחים גם 
“פרומטכניקה”,  חברת  עם  הקשר  על 
שבמשך 12 שנים ייצרה ציוד מתקדם 
כש-42%  במדינתה,  החליבה  למכוני 

מגי בבלארוס  היומית  החלב  ומתנובת 
עים מציוד של החברה.”

קיבוץ  בבעלות  “אפימילק”  חברת 
פורטיסימו  ההשקעות  וקרן  אפיקים 
בעולם  המובילה  החברה  היא  קפיטל, 

ובתחום הטכנולוגיות לענף הרפת והצ

אן. החברה הייתה הראשונה שפיתחה 
הא החלב  מד  את  לשימוש  ווהכניסה 

לקטרוני. בין מוצרי הדגל של החברה: 
תוך  החלב  מרכיבי  לניתוח   – אפילאב 
כדי החליבה ואיתור מוקדם של בעיות, 
פידומטר פלוס – למעקב אחר שינויים 
הפרות  של  והמנוחה  התנועה  בהרגלי 

וומערכת אפיפארם לניהול הרפת. מע
מ-50  ביותר  פועלות  אפימילק  רכות 

מדינות בחמש יבשות.

ˆ  ˆ  ˆ

עונש חמור לגנב עגלים
ארבע שנים מאסר בפועל - 
זהו גזר הדין המחמיר שהטיל 
בית המשפט המחוזי בנצרת, 

במושבו של כבוד השופט 
תאופיק כתילי, על תושב הכפר 
טובה זנגריה, שנאשם בגניבת 
עגלים מחוות הבקר של קיבוץ 
מלכיה )ת”פ 26698-02-12(. 
התאחדות מגדלי בקר בירכה 
על גישתו המחמירה של בית 

המשפט

מאת: תקשורות יח”צ

הוגש  אשר  האישום,  לכתב  בהתאם 
על ידי עו”ד תומר שוורץ מפרקליטות 
מחוז צפון, הנאשם ושותפו גנבו בחודש 
2012 שלושה עגלים מקיבוץ  פברואר 

על  רכבם  עם  בפראות  נהגו  מלכיה, 
התהפכו  אף  מכך  כתוצאה  הכביש, 
עמיעד.  קיבוץ  מאזור  רגלית  ונמלטו 
כתוצאה  מותו  את  מצא  העגלים  אחד 

מהתהפכות הרכב.
בית המשפט הטיל על הנאשם, חרף 

גילו הצעיר, את העונשים הבאים:
4 שנות מאסר בפועל, 5 שנות פסילה 
לרישיון רכב, 15,000 ₪ קנס, 15,000 ₪ 
פיצויים, וחילוט רכב הפולקסווגן-בורה 

של הנאשם לטובת אוצר המדינה.
בית המשפט המחוזי עמד על חומרת 

“גני תופעת  של  היותה  על  והעבירות, 
ועל  מדינה”  “מכת  בגדר  הבקר”  בות 
הצורך להחמיר בעונשם של העבריינים 

הפוגעים בחקלאים. 
כותב כבוד השופט כתילי בגזר הדין: 
מוקדם  תכנון  דרשו  הנאשם  “מעשי 

בב פגיעה קשה  פגעו  הם  ווהיערכות. 
עלי החי ובאלה המגדלים אותם. שוויים 
בסך  הינו  שנגנבו  העגלים  של  הכולל 
שהנזק  ברור  אולם  שקלים,  אלף   12
גדול  הינו  מלכיה  לקיבוץ  נגרם  אשר 

הימל בלבד.  העגלים  משווי  ובהרבה 
וטותו של הנאשם במסגרת מרדף דר

בחוקי  זלזול חמור  כים פראי מבטאת 
עצום  סיכון  ויוצרת  האכיפה,  ובגורמי 
עוד  בדרך.”  המשתמשים  ציבור  כלפי 
כתב השופט כתילי בגזר הדין: “תופעת 

והגניבות החקלאיות הינה תופעה חמו
קשה,  כלכלית  לפגיעה  הגורמת  רה, 
אלא  הגנוב,  החיים  בעל  בגין  רק  לא 
לכל מי שעוסק בענף ונאלץ להשקיע 
משאבים יקרים בניסיון למנוע מפורעי 
חוק לשים לאל את מה שלעיתים הוא 

ומפעל חייהם. העבירה כרוכה בהתאכ
זרות קשה לבעלי החיים, ויוצרת סיכון 

לבריאות הציבור.” 
ועוד קבע כבוד השופט כתילי, כי מא

מצי האכיפה למיגור תופעת גניבות בקר 
הינם מוגבלים ויעילותם מוטלת בספק, 
עם  להחמיר  בתי המשפט  על  כן  ועל 
כי  עוד,  ציין  השופט  כבוד  המבצעים. 
בשנת  כבר  קבע  העליון  בית המשפט 
מדינת  נ’  )חילו   2943/06 בע”פ   2006
על  דרגה  להעלות  למחוקק  ישראל( 
עוון  של  מרמה  הבקר,  גניבות  עבירת 

ולרמה של פשע, במגמה להחמיר בעו
נשיהם של מבצעי גניבות הבקר.

ובהתאחדות מגדלי הבקר לחלב ואר
על  מברכים  לבשר  הבקר  מגדלי  גון 
הדין המחמיר. מטעם הארגונים  פסק 

מפרו חלק  הינו  זה  דין  גזר  כי  ונמסר 
את  המוכיח  צפון  במחוז  המודל  ייקט 

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 

העגלים הגנובים.     צילום: תקשורות
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עצמו, בו קיים שילוב פעולה הדוק בין 
כוחות הביטחון: משטרה, מג”ב ויחידת 
ארז עם פרקליטות מחוז צפון, למיגור 
וגניבות  החקלאיות  הגניבות  תופעת 
למכת  מכבר  זה  הפכו  אלה  הבקר. 
וצאן  פרות  נגנבות  יום  ובכל  מדינה, 
הפסדי  על  מדובר  הארץ.  חלקי  מכל 

בין היתר מכיוון שחב וענק לחקלאים, 
רות ביטוח אינן מוכנות עוד לבטח עדרי 

בקר, רפתות וצאן בפני גניבות.

ˆ  ˆ  ˆ

מועצת החלב: מחיר 
החלב הגולמי צפוי 

לעלות ב-17 אגורות 
לליטר

מחיר המטרה יעלה בשיעור 
שטרם נקבע אך לא יפחת 

מ-10 אגורות לליטר. הערכות: 
כלל מוצרי החלב יתייקרו בכ-

8% בחודש הבא

מאת נורית קדוש, פורסם באתר 
NRG של מעריב

ומועצת החלב הודיעה למחלבות באו
)מחיר  המטרה  מחיר  כי  רשמי  לא  פן 
17 אגורות לליו -החלב הגולמי( יעלה ב

טר. בהודעה נמסר כי מדובר בהערכה 
לא  העלייה  הנראה  ככל  אבל  בלבד, 
רקע  על  לליטר  אגורות  מ-10  תפחת 

התייקרות המזון לבהמות. 
של  תוספת  היא  העלייה  משמעות 
שמשלו לסכום  שקל  מיליון   220 -כ
עבור  בשנה  לרפתנים  המחלבות  מות 
1.3 מיליארד ליטר חלב גולמי. העדכון 
במחיר החלב, המתבצע ביומו הראשון 
של כל רבעון, צפוי לחול בחג הסוכות, 
תתבצע  ההתייקרות  כי  שייתכן  כך 

במהלך החג.
 על-פי הצפי, ראשונים להתייקר הם 

המחי על  בפיקוח  הנתונים  והמוצרים 
רים, ובהם חלב טרי, אשל, גיל, שמנת 
מחירו  צהובה.  וגבינה  חמאה  חמוצה, 
של ליטר חלב לשתייה בשקית, שהוא 
5 שקלים, צפוי לעלות ל-5.4 שקו  היום

לים.
 במחלבות לא יוכלו לספוג עלייה כה 
ניתן  ולכן  הגולמי  החלב  במחירי  חדה 
יתייקרו  החלב  מוצרי  כלל  כי  להעריך 

החולפת  בשנה  בכ-8%.  הבא  בחודש 
מחירים  להעלות  לא  המחלבות  בחרו 
שנפתחה  הצרכנים  מחאת  רקע  על 

שי כי  הנמנע  מן  לא  הקוטג’.  ובחרם 
עור עליית המחירים שייקבע יעלה על 
הגולמי  החלב  של  ההתייקרות  שיעור 

החו בשנה  הדלק  מחיר  עליית  ובשל 
ההובלה  הוצאות  את  שהגדילה  לפת, 

של המחלבות. 

ˆ  ˆ  ˆ

הרפתנים מפריחים את 
השממה

בטקס חגיגי נחנכה במושב באר 
מילכה שבמועצה האזורית רמת 
הנגב רפת חדשה ומשוכללת, 
שהוקמה בהשקעה של 13 

מיליון ₪ ותספק עד 2.3 מיליון 
ליטרים של חלב מידי שנה.

מאת: תקשורות יח”צ

החקלאות  שרת  השתתפו  בטקס 
המסחר  התעשייה,  שר  נוקד,  אורית 

הת מנכ”ל  שמחון,  שלום  ווהתעסוקה 
אחדות מגדלי הבקר לחלב יעקב בכר, 
מנכ”ל מועצת החלב שייקה דרורי, יו”ר 

היהו בסוכנות  להתיישבות  והחטיבה 
דית דני קריצ’מן, מנהל מחוז דרום של 

וקק”ל עמי אוליאל וראש המועצה הא
זורית רמת הנגב שמוליק ריפמן.

מגדלי  התאחדות  מנכ”ל  בכר,  יעקב 
הרפת  כי  בטכס,  אמר  לחלב  הבקר 

תשו הינה  והחדשה 
למשרד  מוחצת  בה 
החלטתו  כנגד  האוצר 
הרפת,  בענף  לחבל 
ברפתנים, מלח הארץ, 

בפריפ והמתפרנסים 
ומהווה  הרחוקה  ריה 

עו להתיישבות  ומודל 
הלכה  ולציונות  בדת 

למעשה.
שמיל בלברמן, מרכז 

והתארגנות הרפת בא
מתוך  ציטט  הנגב  זור 
גוריון,  בן  של  נאומו 
הנגב”  “משמעות 
מה-17 בינואר, 1955: 

ו“בנגב ייבחן העם ביש
ראל ומדינתו - כי רק 

ומדי עם מתנדב  של  מלוכד  ובמאמץ 
למשימה  נוכל  ומבצעת  מתכננת  נה 
הגדולה של הפרחת השממה ויישובה. 

ומאמץ זה יקבע גורלה של מדינת יש
ומעמדו של עמנו בתולדות המין  ראל 

האנושי”.
הרפת החדשה הינה אגודה משותפת 
מילכה,  באר  מהמושב  רפתנים   7 בין 

ושהתאגדו על מנת לבסס פרנסה ביי
שוב הספר בפריפריה הרחוקה. 

ותל הקימה  בר”  “פרוג’קט  וחברת 
ווה את הפרוייקט בשנותיו הראשונות. 
בפרוייקט  הראשון  השלב  במסגרת 
נבנו סככה לפרות, מכון חליבה, מרכז 
טבילה.  ובור  גשר  משקל  יונקיה,  מזון, 

הרפת הותאמה ל-250 חולבות.
מילכה,  מבאר  הינם  הרפת  עובדי 
ואליהם מצטרפים ארבעה סטודנטים 
בת  להשתלמות  שהגיעו  מווייטנאם, 
שנה ברפת, בה ילמדו את ענף החלב 

ויחזרו כעובדים ברפת גדולה בארצם.
בעתיד צפויה הרפת להתרחב ולהכיל 
עד 1000 פרות, כאשר השקעות השלב 
הראשון צפויות להחזיר את עצמן בתוך 

כחמש שנים.
אזו מועצה  ראש  ריפמן,  ושמוליק 

רית רמת הנגב אמר, כי מעבר ליצירת 
מקומות העבודה, הפרוייקט יחזק את 

מיל באר  הישוב  של  הכלכלי  והחוסן 
בצורה  נעשתה  ההקמה  “מלאכת  כה. 

משוכ ואני  ומקצועית,  מהירה  ויעילה, 
יהיה  הרפת  של  תפעולה  שגם  נע 
כאשר  ביותר,  הגבוהים  בסטנדרטים 
פעילותה  את  להרחיב  היא  התוכנית 
כל  את  מברך  אני  הקרובות.  בשנים 

השותפים לפרוייקט”.

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 

חנוכת רפת חדשה בבאר מילכה

בצילום משמאל לימין - יעקב בכר מנכ”ל התאחדות מגדלי הבקר, דני 
קריצ’מן יו”ר החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית, אורית נוקד שרת 
החקלאות, שמוליק ריפמן ראש המועצה האזורית רמת הנגב ושלום 
שמחון שר התמ”ת.   צילום: יוסי מלול.




