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החלברפתבתחוםמעלי-גירהלמדעיה-10הכנס
1998לפברואר25-23

ופתחקרע'מןדנימרהחקלאות,משרדמנכ"להכנסבאיבפניהתייצבהומורנו?מץטובהברוח רחב:בחיוךמלווההתנצלותבמעין
לדרשהנדרשתולאהיות
בברכהרקהיוםמסתפקאני

חלבהרבהשיצרכו
רבבללאתחולקושהתוספת
רפתותהרבהויאוחדושיתחברו
גדולותיותראבלמעטתהיהוהתוצאה

בתוצאותותתפארושתתחרו
במזונותתוספתתהיהשלאובתנאי

יבואפיסתלכלותתנגדושתלחמו
תירדמושלאכדימזה,קצתשיהיהאבל

המדינהפקידיאתבעיקרותתקיפושתתנפלו
גבינהלעשותהואשתפקידכםתשכחואלפניםבשוםאבל

בתנובהותעלובפריוןשתעלו
המדינהלתפארתהרפתותושתהינה

ורעטובביןתבחינודבר,כלתעשו
גירהנעלהלאדוקאשכולנוובתנאי

עודכפים.במחיאותמלוויםוחיוכיםבהבנההברכהוקיבלנהנההמתכנסיםשציבורהיהניכר
מנהלגורן,משהומרבהמשך)כאןנביאדבריהשאת(למנכ"למשנההראל,דליההגב'ובירכובאו .ה-10הכנסעבודתאתופתחבירךאשרמלוליוסיהח'המ"ב,מזכירשלתורובאואז-שה"מ

במשךהשומעיםקהללבתשומתאתתפסומשוכללתהמחשהמלוויהחוקריםדיווחיאכן,
הציבוריוההדהרבהעניןלאורהמוזמנות.ההרצאותחמשגםשולבובהםתמימים,ימיםשלושה
להביאםטעםמצאנוהזה,הכנססיוםלקראתהאוצרממשרדברקןאמירמרדברישעוררו

יוסיהח'מפיוהשגותהתשובהדבריגםובנוסףה-10הכנסלקראתשהופקהבחוברתכתקצירם
המאזניים.כףעלהענףועתידעתידנו-החומראתשנלמדהראוימןהמ"ב.מזכירמלול,



והחלבהבקרמשק

הראל:דליההגב'החקלאות,משרדלמנכ"להמשנהברכת
המינהלבוגריבכנסהשתתפתיכחודשלפני

2020".בשנתישראל"היהשנושאוהציבורי

דמותשהואהראשוןהמרצההרבה,להפתעתי
והאורבניהגאוגרפיהתכנוןבעולםידועה

כלכליות-תופעותשלושעלדגששםבישראל,

עלמובהקבאופןלהשפיעשעשויותחברתיות
אלהתופעותבעתיד.ישראלשלדמותה
יששאםומצאתי,לכולנולמעשהידועות

דמותהעללהשפיעעשויותהןכיהסבורים
להיותיכולשלאהריישראל,מדינתשלהפיזית

החקלאותשלדמותהעלהשפעתןלגביספק
נפרדבלתיחלקהואהחלבכשענףבישראל,

ואשרהמרצההתיחסאליהןהתופעותממנה.
לחקלאותהדוקקשרלהןישכיסבורהאני

הן:החלבולענףהישראלית
תקשורתיתרקלאהעולם,כלפיפתיחותא.

העולמיהסחרכשהסכמיכלכלית,גםאלא
זאת;פתיחותשליסודינדבךמהווים

חברותביןהתקשרות-גלובליזציהב.

חברותוהתפרשותומקומיותבינלאומיות
הגלובוס;פניעלבינלאומיות

המשפכייהפןהכנסת-משפטיזציהג.
מגדלת,בזכוכיתלעתיםהמשפטית,והבחינה

מינהלי.מהלךאושינויביצועלכל
אלהתופעותשלושמשפיעותאיפואכיצד

החלב?ענףועלהישראליתהחקלאותעל

להיותיכולהלאישראלכיברור-פתיחות
כלליםעםהמקומילייצורסגורהחממהיותר

שתחולהדיןמןזאתפתיחותכיוברורמשלה
אמנם,החלב.ענףלגביוגםהחקלאותלגביגם

הואהחלבמוצרייבואכלהנוכחיבשלג
משוסהבילטרליים,ההסכמיםבמסגרת

בעתידאךמאדפרוהיביטיביםהינםשהמכסים
להתמודדנצטרךשנים7שלבטווחהלא-רחוק,

50%,שלברמותהגיונייםיותרמכסיםעם
הודענוהרילמהר?למהשאומר,מיישלמשל.

אותם.קיבלווהםגבוהיםמכסיםעללגאט"ט
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שנהמדיפשוטים.כךכללאהםהדבריםובכן,
הקפיעללגאט"טלדווחעלינובשנה

שלנו,והעקיפותהישירותהסובסידיות
נכון1986.שנתשהיאמוצאלנקודתבהשוואה

מאדעלינואךהישירותבסובסידיותירדנוכי
תורםהואהחלבוענףהעקיפותבסובסידיות

הסובסידיהשהקףמשוםזאתלכך.נכבד
שנתלפי(היבואמחיריביןבפערנמדדהעקיפה
הקףכפולהעכשויהמקומיוהמחיר1986(

לגידולתרמופרמטריםשניבפועל.הצריכה
החלב.לענףהעקיפותהסובסידיותבהקףאדיר

מהגידולבעיקרשנבעבצריכההגידול

במונחיםהמקומיהמחירועלייתבאוכלוסיה,
מהעליהנבעבצריכההגידולכינכוןדולריים.

במונחיםהמקומיהמחירעלייתכיונכון
החליפיןשערמפיגורהשארביןנבעהדולריים

גםקרתהזאתתופעהאךהדולר.שעראחר
בתמיכותהגידולושיעוראחריםבענפים

בענףהגידוללשיעורמתקרבלאהעקיפות

להסבירנצטרךכמובןאנוכ-70%.שהואהחלב,

כךפשוטה,מלאכהתהיהלאוזאתולתרץ
גאט"טכלפישנקבעוהמיסויבשיעורישעמידה

מספקת.תשובהמהווהאינה
ואנוהתיעלותהיאהמפתחתשובתכמובן,

כברשהפכוהססמאותעללחזוריודעיםכבר
הייצוריחידותהקפיהגדלתקמעא:לנדושות

שיפורההזנה,שיפורמכסות,ניורידיעל

גבוההמוצקיםתכולתבעלחלבייצורהממשק,
כלאתהגבינות.מחיראתלהוזילכדייותר

אםומספיקלדקלםיודעיםאנוהללוהדברים

בסוףקרולעופרשלמאמרואתתקראו
כדיועם,נביאכללבדרךשהואהחוברת,

לעשות.מההרבהעודלנושיששתדעו

מחירוהורדתההתיעלותבתחוםרקלאאך

בתחוםגםאלאלעשות,מהלנוישהחלב
החלבמוצרילגביהאיכותכשדרישותהאיכות

השוקחשיפתהנדרש.החלבטיבעלתשפענה
הישראליהקהלאתתחשוףגבינותליבוא

לייצרניתןאלהואתיותראיכותיותלגבינות

מהחלבחלקלייצרישואוליאחרמחלבאולי

התנפלותםיעודי.לחלבולהפכואחרתבצורה

מיובאת,חמאהעלהישראליםהצרכניםשל

חמאהמאשרשניםפישלבמחירהנמכרת
טובהבחמאהרוציםהםכימראהמקומית,

שנה50משךהשתנהשלאזהלמוצרוגםיותר
וכהנה.וכהנהמחשבה,להקדישיצטרכו
הרפתשלהשתלבותההואנוסףתחום
לאהרפתבעתידהסביבה.איכותבדרישות

ויצטרכוחשבוןללאסביבתהאתלזהםתוכל
שפכיםבסילוקניכריםסכומיםלהשקיע
הכלל.לתועלתאוליבפסולתזאת,נבוןושימוש

כוהנימצדהרצאהשמעתיאתמולרק

שלהעיקריתתנובתהכיהאורגניתהחקלאות
החלב.ולאמפיקהשהיאהזבלהיאהפרה

רואיםאנולכךהאותותאת-גלובליזציה

כשחברותוהגלידה,החלבבענףגםכיוםכבר
משקיעותדנונהאויונילבראונסטלהכגוןזרות

בכךשישמובןבישראל.וגלידהחלבבמפעלי
זרותלאיכויותנחשפיםאנוכיחיובית,תרומה
ושיווקייצורממערכיולומדיםיותרטובות

זריםגורמיםכניסתמאידך,מפותחות.בארצות

חשופהליותראותההופכיםלמערכת
התיחסותללאטהוריםכלכלייםלשיקולים

כלאיןהמקומיים.היצרניםשללאינטרסים
במידהתתבענה,אלהחברותכימניעה

עלהיבואנתחאתלהגדיללהן,שישתלם
לכך,לדאוגעלינוולכןהמקומיהייצורחשבון

ישתלם.מקומייםממקורותהשיווקכי

שאנומהלךכלכיוםכאמור,-משפטיזציה
משפטיותתביעותשללסכנהחשוףעושים

כיוםהמושקעתהאנרגיהכיספק,כלואין
עלכמהפיעולהמשפטיותבהתמודדויות

חשובזהפרמטרבעבר.שהושקעההאנרגיה
מרחפתהעתכלהחלב.תכנוןשללעתידומאד
שלהפיקוחצוביטולשלהסכנהראשנועל

החלבצואתגםשיבטלושרותיםמצרכים
תוקפןאתתאריךלאשהממשלהבמידהוזאת
עומדתכיוםכברחירום.לשעתהתקנותשל

מועצתהטלגבייתעלהמשפטבביתתביעה
עלקנסותלהעגילויכלתנוכדיןשלאהחלב
למנועבכדיבנושאברורחוקללאחריגחלב

העת.כלמעשיבמבחןעומדתייצורעודפי
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דחוףצורךישחיינושלהמשפטיזציהלאור
הדבריםכלאתשיכלולמקיףחוקלהוציא

רוצים.שאנו

מדיניותעלמליםמספרלהעירברצוניכאן

אניהחלב.ענףלגביבעתידהחקלאותמשרד
רכזשלהרצאתולאוראלההערותמעירה

תמציתהאשרהתקציביםבאגףהחקלאות

להיותאוכלולאהיותהחוברת.בסוףמובאת

מקוםישכיסברתיההרצאה,מתןבעתנוכחת
להגיב.

כבדהטעותגוועההמרצהלדעתיובכן,
ולחשוףממכסותהענףאתלשחררבהמלצותיו

שלממדיומינימלי.מכסעםליבואהשוקאת
המושקעתהעצומהוההשקעההישראליהשוק
משטרעללשמורמחייביםהישראליתברפת

לגבילניידות.גמישותמתןתוךהתכנון
אךלהעשות,צריכההיאאמנםליבוא,החשיפה

הסיבסודברמתהתחשבותותוךיחסיתלאט

יותרזולהיבואכיוםאחרות.במדינותהקיימת
הסיבסודעקברקהמקומימהייצורמשמעותית

יוקטןשבעתידייתכןאךקיים,שעדיין
משמעותית.

הישראליתהרפתשלבכושרהמאמיניםאנו
לשיווקמשיכהכחולהיותולהתייעללהמשיך

ביןהפנטסטיהקשרבחו"ל.חקלאיותתשומות

בכנסביטוילידישבאוחקלאיםהדרכהמחקר,
להמשיךלנושתאפשרהנוסחההואזה,

זאת.בהתיעלות
והמשךפורהכנסאיפואלכםמאחליםאנו

ייצורליעולהאמצעיםבכלתורמתהשקעה

והשבחתו.החלב

*
אתולהביאכאןלהמשיךולמועיל,לנכוןמצאנו
באגףהחקלאותרכזברקן,אמירשלהרצאתותקציר

דבריאתמכןלאחרומידהאוצרשלהתקציבים
לסגורכדיהמ"במזכירמלול,יוסיהח'שלתשובתו

מ.מ.)(אחד.ברצףהזההדיוןמעגלאת

כלל-משקיתראותמנקודתהחלבענף

האוצרבמשרדהחלבלענףרפרנט-ברקןאמיר

כללי

חלבליטריםכמיליארדמייצרהחלבענף
בכ-נאמדהענףשלהשנתיהייצורערךבשנה.

כבו-4.5גולמיחלבבמונחיש"חמיליארד1.4

לצרכן.מחירבמונחיש"חמיליארד
תחליפים.ללאובסיסיחיונימוצרהואהחלב

לצרכןהמחיריםבמדדומוצריוהחלבמשקל
ל-2.7496.ומגיעביותרמשמעותי

לכלמבנייםועיוותיםבחסמיםמאופייןהענף
קיוםבחלב,ייצורמכסות(הייצורשלביאורך

בייצורמונופולהחלב,בקליטתמונופסון
בלתיחסמיםקיוםהחלב,מוצריושיווק
מתחרה).יבואמפניסבירים

פוגעיםהחלבבשוקהמבנייםהחסמים
במשקהייצורוביעילותבפרטהענףביעילות
משאביםשלנטולבזבוזגורמיםבכלל,הלאומי

חשבוןעלליצרניםעודפיםרווחיםומעניקים
הצרכנים.כללרווחת

החלבייצורבמקטעעיויתים
מכסות.משטרבאמצעותמנוהלהחלבייצור
השליליותלתופעותגורםהמכסותמשטר

כדלקמן:
2000שנתסףעלכיהצדקהכלאין2.1
גםמהחלב.בייצורלעסוקהזכותמאדםתימנע

מיוחדתהתמחותדורשאיננוזהשעיסוק
מסובכים"פחות"במקצועותקיימתשאיננה

המכסותמשטרוכד'.מחשביםהנדסה,כגון:
יתרונותלהפניםהענףיכולתלחוסרגורם

המקורותבהקצאתולעיוותיםבייצוריחסיים
הלאומי.במשק

הכמותבולמצבמביאמכסותמשטר2.2
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מנקודתש"משלמאופטימוםנמוכההמיוצרת
גבוהשנקבעוהמחירהלאומיהמשקראות

המשקראותמנקודתש"משלמהאופטימום
הלאומי.

עלהיעיליםביצרניםפוגעמכסותמשטר2.3
הקטניםהיצרניםשלמעמדםאתלשמרמנת

והלא-יעילים.

מחירגבוההמכסותממשטרכתוצאה2.4

מהמחירכב-3396המקומייםליצרניםהחלב
מחירסנטיליטר,40מקומי:מחיר(העולמי
סנטיליטר).30עולמי

והשיווקהמתלבותבמקטעעייותים
מרכזייםיצרנים3-משוכלללאשוק3.1

מהשוק.9596שטראוס)טרה,תנובה,(
החלבבמוצרימונופול-תנובה""3.2

יוגורט,ואשל,לבןשתיה,חלב(הבסיסיים

גבינותקשות,גבינותקוטג',חמוצה,שמנת

חמאה).מותכות,

תנובה""שלמונופול-חלבייבוש3.3

בארץ:היחידיםהייבושמתקני2בבעלותה(

יוסף).תלרחובות,

מעלות2פיגבוההבארץהחלבייגושעלות
כ-1396מייבשיםבארץ(האלטרנטיביהיבוא

המיוצר).החלבמסך

החלבשייצורבמידהכילצייןהמקוםכאן
מיליון)300ההכרחילמינימוםיצטמצםבארץ

חלבאבקתבצורתלארץתיובאוהיתרהליטר)
כ-450חוסךהיההלאומיהמשק-וחמאה

בשנה.ש"חמיליון

למרות-מתחרהיבואמפניהגנות3.4

חלבומוצריגולמיחלבלארץלייבאשניתן
מהמחיריםאחוזיםבעשרותהנמוכיםבמחירים

משמעותילשיפורכךידיעלולהביאהמקומיים

התועלתסךולהגדלתלצרכןהמחיריםבמדד
בלתימגןמכסיכיוםקיימיםהלאומי,במשק
ובכךלארץאפקטיבייבואהמונעיםסבירים
הציבור.כללברווחתפוגעים

החלבבענףצפוייםשינויים
שלמערכתבוהקיים,המצבכיסבירזהאין
קבוצההמשרתתועיוותיםהגנות

רווחתחשבוןעלפרטיםשלאקסקלוסיבית
זמן.לאורךיוותרבכללותו,הלאומיהמשק
מתוךהחלבבענףמבנייםשינוייםלערוךיש
בותחרותיחלבמשקשללקיומולהביאמטרה
המוגמריםהמוצריםומחיריהתשומותמחירי

באיםהחופשי,בשוקתחרותיבאופןנקבעים
ונוצריםבייצוריחסייםיתרונותביטוילידי

לצרכנים.זמוצדיוהחלבמחידילהוזלתהתנאים

לעבורהענףעלזאת,מטרהלהשיגמנתעל
כלדקמן:המבנייםהשינוייםאת

יוכלפרטכל-המכסותמשטרביטול4.1
יתרחשזהשינוי(שירצהחלבכמותכללייצר

באמצעותוביןמכוונתמדיניותבאמצעותבין
המשפט).ביתהתערבות

המונופולמחידיעלפיקוחנוהלגיבוש4.2
זמן.פניעלריאליתמחיריםהוזלתשיבטיח

ליבואומוצריוהחלבשוקפתיחת4.3

והצרכניםהיצרניםאתיחשוףאשרמתחרה,
הייצורלהתייעלותויביאהעולמייםלמחירים
הצרכנים.רווחתולשיפורהמקומי
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ביעוראלהחלבענף
בקרמגדליהתאחדותמזכירמלול,יוסי

להלן?שיסתברכפינכס,דוקאשמאאוחושבים,האוצרשנעריכפינטל,האם

שלשהמטרהמלמדיםלכלכלהמבואבקורס
כלכלי.רווחמקסימום-אחתהיאחברהכל

במשרדהחקלאותרכזברקן,אמירשלמאמרו

שלוהשגיאהומכאןהזהבמודלנתקעהאוצר,
איןבמציאותלעתיד.והמסקנותהענףבניתוח

מקסימוםהיאהיחידהשמגורתהפירמה,שום

מעברמגוונותמטרותישחברהלכלרווח.

להשישלמדינהנכוןוהדברהכלכלי,לרווח

כלכליותחברתיות,לאומיות,מטרות

למדינתשבעתייםנכוןהענייןופוליטיות.

אותה,המייחדותהבעיותסבךעםישראל

ועודאוכלוסיה,פיזורעליה,קליטתבטחון,
ועוד.

מנקודתהחלבענףאתלבחוןננסהבמאמרזה
והיצרנים.הצרכניםהמדינה,ראות

סיקו",ועדת"דו"חהתפרסם1995בדצמבר

והחקלאותהאוצרשריידיעלשמונתה
בראשותולכלכלה,פרופסוריםבהוהשתתפו

וגיאאילוןרןהאוצרנציגיוכןזוסמןפנחסשל
קשתלכלנגעושלהםההמלצותבינשטוק.
כךהחלבענףולענייןבחקלאות,הנושאים

15:בסעיףכתבו

החלבבמשקומחיריםמכסותמדיניות
רצון.משביעתבצורההחלבבמשקוהמחיריםהמכסותמדיניותפעלההוועדהלהערכת

זאת.במדיניותלכתמרחיקישינוייםעלממליצההוועדהאיןלכן

ככלרבהניידותיאפשרואשרלהסדריםלדאוגראויכיהוועדה,חבריסבוריםדאוגעם
עלההגבלותשתצומצמנהככלהפוטנציאליים.היצרניםביןחלבמכסותשלהאפשר
חופשבמתןהוועדהתומכתזאתראותמנקודתייטב.כןיצרניםביןהחלבמכסותתנועת
י.מ.)-שליהדגשות(חלב.לייצורשהןכלשותפויותלהיפימלא

נכחלאבה(המכובדתהוועדהשלהמסקנה
טובציוןונותנתחד-משמעיתהיתהרפתן)אף

החלב.ענףשלולתרומהלארגוןלמבנה,

באירופההחלבמשק
האיחודבארצותהחלבמשקאתנבחןלהלן

להידמותמאדרוציםאנחנולהןהאירופאי,

ובעלותליברליותדמוקרטיות,ארצותבהיותן
חופשית".כלכלה"

תפקידיםממלאיםבאירופההחלביצרני

והמדינותחשוביםוחברתייםלאומיים

וטיפוחבהגנהרביםמשאביםמשקיעות

הכולליםלתהליכיםהתיחסותתוךהיצרנים

משקשלהמאפייניםבעולם.הענףעלהעוברים
במוסדותהוחלטעליהםבאירופה,החלב

הם:לאחרונהגםהאיחוד

רוצותאירופהמדינות-מדכויתבנוןהמשך*

פרנסתםאתולהבטיחהחקלאיםעללהגן

מוגדרתייצורמכסתמקבלתמדינהכלולכן,

חריגות.עלקנסותעם

לפחות.2006שנתעד-חלבמכסות*

כךולפיהציפיותאתממלאהמכסותמשטר
הכוללתהמכסהאתמחלקתמדינהכל

בהתאםלחקלאיםפרטניותלמכסות
שלה.המיוחדיםלתנאים
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1996בשנת-ועקיפותישירותסובסידיות.
מיליארד6-5האירופאיהאיחודהשקיע

ישירהבסובסידיהעתק,סכוםדולר(!)
העולמייםהסחרהסכמיהעודפים.ליצוא

התמיכותשלהדרגתיתהקטנהמחייבים

ביצרניםישירהלתמיכהמוסבותואלה

סנטכ-3שהםלפרה,$כ-200שלבערך
האיחודמדינותנותנותכןכמוחלב.לליטר
וכןוהדרכהחינוךבמחקר,עקיפהתמיכה

הסביבה.באיכותלהשקעותסיוע

לתחרותיהופךהשוק-גדולהריכוזיות*
ולמחלבותליצרניםמקוםאיןויותר.יותר

ריכוזיותשלמואץתהליךישולכן,קטנות

גדוליםגופיםרקהחלב.משקבכלמתגברת
במחקרוציוד,בטכנולוגיותלהשקיעיכולים
לכלליבניגודוכך,ובשיווקובפירסוםופיתוח

התאורטית,החופשית"הכלכלה"
שלבקואופרטיביםמתגבריםהמונופולים

רב-לאומיותגדולותבמחלבותהיצרנים,

הסופייםהמוצריםלשוקגולשתוהתחרות
הפשוטיםהגלםבחומריולאהממותגים

וחמאה).חלבאבקת(

פנימהעוברתהתחרות-מחיריםירידת*

מחיריםירידתשלתהליךוישאירופהלתוך

והמחלבות.היצרניםריווחיותאתששוחק
וישתלטוכוחיותריצברווהיעיליםהטובים

הענף.על

בישראלהחלבנישקמטרללו
ידיעלשהוגדרוכפי

לדורותיהןישראלממשלות

וחיוניבסיסימזוןמוצרשלסדירהאספקה

חלבהחלב.משקשלהמרכזיתהמשימהזאת
כלידיעלהנצרךהמונימוצרהינםומוצריו

רגישותלקבוצותבמיוחדוחיוניהאוכלוסיה

מבוגרים.חולים,נשים,וילדים,תינוקותכגון

במרכוליםהחלבמוצדימדפי-כמויות4
עצוםמגווןעםבעולם,ביותרהעשיריםהינם
מזיניםטעימים,מותגיםל-1000מעלשל

סיפוקמוצאתהצרכןרווחתבהםואיכותיים,

הגבינותמדףאתלשפריש(מושלםכמעט

ושוטפתסדירההאספקההקשות).

מוצריםמולידההמחלבותביןוהתחרות
קרובות.לעתיםחדשים,

נכבדהתרומהתרםהחלבמשק-מתירים4
בזכותהממשלה,ושלהצרכןשללכיסו

בירידהביטויהמוצאתמתמדת,התיעלות

להלןובטבלההחלב.מחירישלרצופה
השניםבשמונההחלבמחירישלהממצאים

.1989הואהבסיסכאשרהאחרונות,

.וטבלה
לצרכןהמחיריםמדדעליית
לצרכןהחלבמחיריעליית
החלבהשפעתללאהמדדעליית
המדדלהוזלתהחלבתרומת

שנים)ל-8מצטבר(
ממשלתיותלהתחייבויותתסכון

ש"ח)במיליון(צמודות

הנבדקתבתקופהלשנהבממוצע
ש"ח)במיליון,

חסכוןישראללמדינתתדםהחלבמשק
שנהבכלש"חמיליוןכ-100שלשנתיתקציבי

האחרונות!השניםב-8
החלביצרנימקטעאתלבדוקמעניין

בנפרד.והמחלבות

2.עובייה
6~119.2לצרכןהמחיריםמדדעליית
88.6%הגולמיהחלבמחיריעליית-מזה
159.6%והשיווקהתעשיההוצאותעליית-מזה
המחלקהבורושק,רחלע"יהוכנוהנתוניםכל

החקלאי.המרכזשלהכלכלית

159.8%
119.2%
160.8%

0.4%

762

95
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צרכןעיבוד,יצרן,לחלבריאלייםמחיריםהתפתחות1.תרשים
1989(=.)100

בכ-ירדוהחלבמחירי

בהשוואהמצטבר,16%
1(.תרשים(1989לשנת

והשיווקהתעשיההוצאות

הכלליהמדדכמועלו

האמיתיתוהתרומה
שלהיתהלהתייעלות

החלבעלותהחלב.יצרני
כמחציתמהווההגולמי

החלבמוצרימחירימכלל
כתעשיה.

מעברניכרזאתבתקופה
חלבלמוצרינרכנים

יותרויקריםמתוחכמים

חדשותאריזותעם
הוצאותומרשימות.

תופסותוהשיווקכפירסום
מסךיותרגדולתת:

התעשיהשלכהוצאות
תהליךעלמקשות'

קהתיעלות.

אתממחיש2תרשים
למדדהחלביצרניתרומת

תמחירים.

הקוויםשניביןהרווח

הרפתניםשלהמתנהבוא

המחיריםמדדלהורדת

ירידתבזכותחלקולצרכן,

בעולם,המזונותבחירי
שחיקתבגללכלקו

וחלקוהיצרנים,יווחיות-
אמיתיתהתייעלותזכות:

הענף.ל?
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שניםב-10חלבלליטרא'בתרומהשינוי
המזרחייםהעמקיםבמשקיריזזסטיבזשלתחשיבעפ"י

ברפתחלבלליטרהריווחיותשלהמגמהקו
הצטברשנים10ובתוךמתמדתבירידהנמצא

פחותהיוםשלהרפתמשמעותיים.לשיעורים
שתהליךונראהפעםשהיתהממהריווחית

בעתיד.גםיימשךהשחיקה

בישראלהחלבליצרןהמחיריםהשוואת
באירופה.המקובלעם

מדדחלבמק"גהמחיר
0.39115ישראל

0.35100ממוצעהאירופית,הקהיליה
0.3496גרמניה
0.42118איטליה
0.3598הולנד
0.3393צרפת
0.3599דנמדק

0.3497בריטניה

לערך,ב-1596מאירופהיקריםיותראנחנו
סנט/ליטר.4שהם

חסרונותישהישראליליצרןלזכור:חשוב
המזרחבאקליםהמיקוםבעצםאוביקטיביים

וזול,זמיןגסמזוןהעדרכשרות,עלויותהתיכון,
מפגרדולרשערמזיקה,פוליטיתמעורבות

כלכלייםיתרונותשניעודישלאירופאים
לפרה$כ-200שלליצרניםישירמענקישירים.

חלב.לליטרסנטכ-3שהם
שלבקואופרטיביםמאוגדיםהיצרניםרוב

סנטכ-3עודליצרניםשמחזירותמחלבות
מסתכמתבישראלהחקלאיהכנסתנוספים.
שלהכנסתוואילובלבדהמטרהבמחיר

ממקורותנוספיםכ-15%גםכוללתהאירופאי
חיצוניים.

הממוצעהאירופאיהחלביצרןהמסקנה:
גבוההתמורההגולמיהחלבעבודמקבל

בצורותוחלקוהמחירדרךחלקומהישראלי,
נוספות.

השניםעםמשמעותישיפור-החלבאיכות4

יותראיכותייםחלבמוצריייצורהמאפשר

רבהתועלתשמביאיםארוכים,מדףחייעם
ולתעשיה.לצרכנים

עםלהחמירבמטרהנבנההחלבאיכותתקנון
המקובלעםלהשוואהעדהאיכותדרישות
יותרלהפיקיכולההתעשיהאירופה.במערב

יותרחייםאורךעםנתונהחלבמכמותתוצרת

הענף.שללהתיעלותתרומהישובכךגדול

ועוד



והחלבהבקרמשק14

החלב)מועצתצילומי(הארץתוצרתחלבמוצרישללגדושיםמדפים
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הראשונההמטרהביצועלסיכום
אתבמלואומגשיםבישראלהחלבמשק

ויציבה,סדירהאספקהשלהמרכזיתהמטרה

האוכלוסיה.לכלסבירובמחירמוצריםבמגוון

להתמזדדזתנכבדהתדומהתורםהואכן,כמו
שמוצריהכללי,המדדעלותבהשפעותהמדינה

חשוב.מרכיבבומהוויםהחלב

-לתעסוקהותרומההאוכלוסיהפיזור~

ועדמדןהארץרחביבכלרפתות1,500
מספואשטחיישהדפתידעלאילות.

מיםומנצליםירוקותריאותעלהשומרים

עובדיםשללהעסקהתורםהענףשוליים.

וח"ג,ציודספקיחלב,בהובלתרבים

משפחותאלפיחוקרים,מדריכים,סוחרים,
עשרותבסה"כועוד.במחלבות,עובדים

מהענף.מתפרנסותמשפחותאלפי

-יצואלתעשיותבסיסמשמשהחלבענף
בשדרות,לכישתעשיותאפיקים,צח"מ

ועוד.ידעיצואזרמה,יצואן..[.5,

שלהמכריעהדובאתמספקגםהחלבענף

בארץ.הטריהבשר
-בטחוןואזורילאוםשטחיעלשמירהמ,

הפרנסהענףאתמהוותרבותרפתות
ביותרהרגישיםבשטחיםבישוביםהעיקרי

ברמתהלבנון,בגבולישראל,מדינתשל

ועוד.הרצועהבגבולבערבה,בבקעה,הגולן,

אלה,בימיםגםנמשךהרפתותהקמתמעשה

נוספותשיתופיותרפתותשתיהקמתעם

בבקעהמשפחתיותורפתותקטיףבגוש

הממשלהמשרדיהחלטתפיעלוזאת
שטחיםעלושמירהייצובשלמשיקולים

למדינה.חיוניים

-המדינהבסיועשבוצעוהשקעותניצול~

ברפתוהשקעותהוןעתירהינוהחלבמשק

יעילניצולומשלימות.תומכותובמערכות

יצרניאםרקיתאפשראלההשקעותשל

הצריכהשלהרובאתיספקוהחלב

חלבמוצרישלפוטנציאלופיתוחהמקומית
לענף.לואיותעשיות

חלהככלל-החקלאיהמגורעלשמירה"
החקלאותשלבמעמדהרבהשחיקה

במשךירדההממשלהכאשרבישראל,

השונים.בענפיםממעורבותההשנים

נמחקוהתמיכותקוצצו,התקציבים

בתהליךנמצאהחקלאותשלומשקלה

ביותרהנמוכהההכנסהעםמתמידירידה

המשק.ענפימבין

החלבענףהואהכללמןהיוצאיםאחד

עתהשעדלומר,ישישראלממשלותולזכות
בענף,הכוללהתכנוןאתלשמורהשכילו

מחירוקביעתפרטניותמכסותחלוקתדרך

הייצורהוצאותדובאתשמחזירמטרה

לחקלאי.

נחשבוברווחיותבהכנסותשחיקהלמרות

החקלאותענפימביןליציבהחלבענף

בו.לעוסקיםסבירהפרנסהעדייןשמאפשר

החלבשענףבבירור,עולהכהעדהנכתבמן
המטרותכלאתבכבודממלאבישראל

כלאתמספקהענףבפניו.הציבהשהמדינה
במגווןומוצריוחלבשלהמקומיתהצריכה
וטעימהטובהבאיכותעצום,מוצדים

נפש.לכלסביריםובמחירים

בתנובתעולמייםלשיאיםהגיעהחלבענף

שלדברלאוזה(לפרה,הרכיביםובכמותהחלב

מסורתבעלותמדינותמולצעירכענףבכך,מה

חלוןמהווההואחלב)בייצורשניםמאותשל

אוהביםהמדינהשראשימרשיםראווה

לה.ומחוצהבארץבו,להתגאות

בזכותכל,ראשיתהושגו,אלהתוצאות

המוצלחהשילובבענף.העוסקהאנושיהגורם
מזריעים,חוקרים,מדריכים,רפתנים,בין

הגופיםבצירוףוהתעשיה,ספקיםרופאים,

ההזרעה,אגודותההתאחדות,המרכזיים,
המערךהמחלבות,החלב,מועצתהחקלאית","

ומשרדהמחקרגופישה"מ,העטין,לבריאות

תשתיתבעלענףליצירתהביא-החקלאות
המשובחיםמןוטכנולוגיתמקצועיתכלכלית,

מפגיעהמאדולהיזהרכךעללברךישבעולם.

ופיתוחהשקעהלאובדןשתביאבענףחמורה

רב-שנתי.מקצועי

ניתןחלבמוצריביבואשלנוהנסיוןיסודעל

להוזלתיביאלאלארץמוגברשיבואלשער,
אתיהרוסכזהיבואולצרכנים.ולרווחהמחירים
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היבואניםשלקופתםאתויעשירהמקומיהענף
נפגעתתצאהצרכניםרווחתואילווהסוחרים,

מאד.

בישראלהחלבמשקבפניהאתגרים
העולמיהחלבבשוקהמהירותההתפתחויות

הכתובת"אתלקרואבארץהענףאתמחייבים

בהתאם.ולהערךהקיר"על

פוגעשאינובהוצאותחסכון(התייעלות*
בענף,הגופיםכלשלמהירההענף)ברווחיות

הצורךהחלב.תעשייתובעיקרהחלביצרני
שליותרגדולהלריכוזיותיביאבהתייעלות

ותעשיות.יצרנים

ופיתוחהחלבמוצריבאיכותנוסףשיפורי4
הקשות,בגבינותבעיקרחדשים,מוצרים
חלבמוצרישלהצריכהלהגברתשיביאו
בארץ.

והדרכהפיתוחמחקר,המשךעלשמירה41
בצמרתישראלאתלהשאירממלכתיים,
העולמית.המקצועית

הסביבהאיכותלנושאמיוחדתהתיחסות41
מחייבהטיפולביזתה.וחשובמרכנישהינו

מהצרכניםיבואושברובןכבדותהשקעות
והמחלבההרפתשלמשותפיםחייםויאפשר

וערךהסביבהאיכותשיקוליסביבתן.עם
שללנדידתההארוך,בטווחיביאו,הנדל"ן
ולצמצוםלפריפריההארץממרכזיהרפת למספר

הרפתות.

לפעולההמלצות
בפניהעומדיםהכבדיםבאתגריםלעמודכדי

הולכתחשיפהשעיקרםבישראל,החלבמשק
ברועמושיפורמתחרה,ליבואוגוברת

עלייתיכןהמודרניהצדכןשליבדרישדתיז
לפעוליש-הסביבהאיכותשלחשיבותה

החלב.משקלביןהממשלהביןלאמנה
דרכיותקבעשניםל-10תיחתםהאמנה

החיוניתיציבות,לתתמנתעלמוסכמיםפעולה

עתירבענףמחדש,ארגוןשללתהליכיםמאד

מקצועי.וידעהון

חוקחקיקת-בענףהכוללהתכנוןהמשך41
הצריכהפיעלארציתמכסההחלב,

מחירליצרנים,פרטניותמכסותהמקומית,

לחלב.מטרה

בהדרגההיורדיםהיבואעלגבוהיםמכסיםי4
התקופה.בתוםל-5016

למשךחדשותרפתותמהקמתהימנעות,4
ידיעלהמכסותניודועידודשניםשלוש

לקונה.בהשקעהוהכרהלמוכרבמסהקלות
בהשקעותבעיקרהמשותפתלרפתסיוע

להוצאתמיוחדעידודהסביבה,איכות
לפריפריה.הרפתות

והמחלבות,היצרניםשלהתייעלותהמשך41
ופעילותאיכותשיפורמחירים,ידידת

היצוא.לקידום

איןבעבר,כאלהתהליכישלההצלחהלאור
שתביאכזאתאמנהעללחתוםשלאמניעה

ויציבותלצרכניםרווחההמדינה,למשקתועלת

החקלאים.בפרנסתהוגנת

חידושעםהתנ"ך.בתקופתעודמאדמוצלחכנראההיהישראלבארץהחלבענף
ה-50בשנתלשיאווהגיעפנטסטילשיקוםזכהשנהכמאהלפניהציוניתההתישבות

18:ד',יואלבספרככתובוישגשג,ימשיךשהואבטוחיםאנחנוישראל.לעצמאות

חלש".הלכנההנבעותוכלעסיסההריםטלי'ההואביוםוה'ה"


