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מלעןמרדכיע"יותורגםתומצת

מבוא
[0[שלהשנתייםהמפגשיםבמסגרת

מובאיםאירופיים)הלביצרנימועדון(

מעשרותוסיכומיםרשמיםמידע,ומוחלפים

הולנד,הקהיליה:מארצותהלבמשקיומאות
ובשנתייםאירלנדאנגליה,דנמרק,גרמניה,

מאיטליה,הדשיםגםהצטרפוהאחרונות

ודרום-אפריקה.נורבגיהשבדיה,צרפת,

אךוולונטרי,בסיסעללמועדוןההצטרפות

אתלגווןמעונייניםכימוגבלארץלכלהמקום

לקידוםלתרוםעשוישזהככלהמידעמקורות

המגבלותהסרתשלהאתגריםלנוכחהענף
העולמי.בסהרעדייןהקיימות

ובתורהמפגשיםמןבכמהלהשתתףלייצא

הזורםהמידעכלאתגםמקבלמישראלהבר

המהקרצוותלממצאיבנוסףהמועדון,אל

ולאבנוסף,אירופה.בארצותהענףאתהמלווה

משקייםלסיכומיםזכיתיומעניין,השובפחות

משפחתייםהלבמשקילגביבעיקרמפורטים

המושביםדוגמתכמעטבינוניים,עדקטנים

עבודתהסיכוםאלינשלתשניםהמשזהשלנו.

הרפתלענפיפרטיתמדריכהויליגה,דר'של

משקיםב-50קבעדרךהמטפלתוהמספוא,

המקצועיבקידומםלהתגאותויכולהכאלה

הדו"חמןמפורטיםהלקיםהנהוהכלכלי.

אםלמדי,רבזמןהתלבטתי-1998לשנת
אךשלנו,הרפתניםציבורלפניזאתלהביא

אםאףדומות,זאתבכלשהבעיותנראה
במעט.לאשוניםהתנאים

הדו"חמבנה

בכלומטפלעמודים38עלמשתרעהדו"ה
משקיל-49הנוגעיםוהפרטיםהשטחים

כללייםנתוניםהזאת:באגודהההברים

הקצהקבוצותתוצאותניתוהוממוצעים,

המספואשלויעילותרווחיותנמוך),גבוה,(
וכו',העבודהשכרהמרוכז,המזוןובצדוהמשקי

והתוצאותהפעילותפירוטבידיאיןאמנם,וכו'.

פרטנישדו"חלהניהישאךומשק,משקכלשל

סדרלפיגלךכאןבנפרד.אהדלכלנמסרכזה
המסכם.בדו"חהעניינים

מקצועיוייעוץהדרכתיתפעילות

להזנההוקדשהזמןמןכ-1~45שנה,לפניכמו

ו-והמשק,העדרלניהול45%מספוא,והכנת

הרפת.במבנילשיפורים1~10

מייצורבאהההכנסהמןש-80%מאחר

לכןהענף.להצלתהיוניהתנובהשיפורההלב,
והפיכתוהייצורהגברתעלהשירותממליץ

הרווהאתהמשק.הגדלתלפניאינטנסיבי,יותר
והקטנתהתנובההגדלתידיעללהגדיליש

תנאיהואהעבודהייעולזהבתהליךההוצאות.

ובהתאםזאתעםעתידית.להצלחהמוקדם

הממשקשיפורשנים,במשךהשירותלהמלצות
ולייעולחיוביותתוצאותלידיהביאבענף

דברהענף.להרחבתגםדברשלובסופוהייצור,

במבניםבהשקעותלצמצוםהודותהתאפשרזה

פתרונותעלהושםהדגשבעודויקרים,הדשים
הון,ומיעוטימעשייםלבהמות,נוהים

עצמו.בפנימקרהלכלומותאמים



זהזהדרכהשירותעבדאיך
עבודה):שעות8שלימי-עבודה244היו1998בשנת(שנתיסיכוםהנה

ימים50=ש"ע399=בממוצעעבודה,שעות3.5לפימשקביקורי114

רפתנים)5עםקבוצהכל(עבודהקבוצותפגישות41

ימים23=ש"ע185=בממוצעשעות,4.5שלפגישהכל
ימים17=וניתוחיםתוכנהרפת,מספוא,נתוניקליטת

ימים18=ש"ע146=כ"אש"ע,2לפימזון,מנותוהכנתחישוב73

ימים1=ש"ע10=למשקש"ע0.5לפיתזונה,גורמימאזןחישובי20
ימים109למשקיםוייעוץהדרכהס"ה

ימים27=ש"ע217=קמ"ש60לפיק"מ13,000וכו'למשקים,נסיעותבנוסף,

ימים108=שעות/יום8בהמשך)פירוטראה(נוספותפעולות
ימים244=וכו'משרדהדרכה,בייעוץ,ימי-עבודהס"כ

הלאה.וכןממשלהלמשרדיקשרמחשב,משרד,עבודתכוללנוספות,פעולותפירוט
ימים14=נוספיםמדריכיםעםיחדהרצאות,ימי11הכנת

ימים7=והדרכהלימודסיורי3

ימים2=האגודההנהלתישיבות2

ימים10=וייעוץהדרכהשלמכתבים',חוזרים9

ימים5=בתערוכהעבודות4

ימים20=)97'(השנתיהדו"חוכתיבתהכנה
ימים8=השתלמויות

ימים71=ומשרדיםלמוסדותדו"חותהכנת

ימים24=תקשורתטלפון,דאר,וניהול,משרדעבודות
שעות/ליום))8ימי-עבודה108ס"ה

מדריכה(הסגלפעילותעלהדיווחכאןעד

סבירזה.פרטי/קואופרטיבישה"משלאחת)
עקבוזאתבאגודההחבריםשהחקלאיםלהניח

ומודעיםהשירותשלהביצועאופןאחרמקרוב

9פועלתכברההתארגנותעובדה,להקפו.היטב
בהן.להתגאותתוצאותויששנים

הללוהעדריםבעליהתקשולאגםלכן

למשל,הניתן.השירותעבורבתשלומיםלשאת

דמימ"ג1998700בשנתשילםמשקכל

מבוגר,בקדיחידתכלעבורמ"ג6ועודחברות

הנהבגרמניה.רקלאכולה,באירופהשגורמונח
(GVE)מבוגרבקריחידתלחישובהמפתח
0.3=חודש12עד6מגילעגלהכמקובל:

0.7=שנים2עד1מגילעגלהבקר;יחידת
1.0=ויותרשנתייםגילעדמבכירהיחידה;
1.2=הרבעהפריחידות;1.1=פרהיחידה;

עגליםיחידה;0.2לפיטוםעגליםיחידות;
גדוליםיחידה;0.4חודשים21עד6בגילים
יחידות-0.9שנים2עד1מגילסופיופיטום

החישובשיטתאתלזכורכדאימבוגר.בקר

קרובות.לעתיםמופיעההיאכיהזאת
49נמצאותממוצעבמשקכאשרכן,אם
בצורתיחידות29.8ועודיחידות))=53.9פרות

עגליםשליחידות8ועודהגיליםמכלעגלות
בקריחידות91.7שלס"המהשבים-לפיטום
הממוצעהמשקשילםיחידהכלשעבורמבוגר,

+דמי-חברמ"ג700שילםובסיכוםמ"ג,6הזה
מ"ג,550.20=יחידות91.7"מ"ג6שלסך

ביןהעדרגודלהבדליעםצדקלעשותכדי
הממוצעלמשקעלהזההכלבסךהמשקים.

לפיבשנה,חלבליטר1,915שלשווה-ערכם
בסיכום1998.שבסקרמשקיםלאותםהמחיר



עשויהחבריםהמשקים50מכלהתשלוםסך
בזההדו"ח.בשנתמ"ג62,510לכדילהגיעהיה

זה,פרטישה"מפעולותמכלכמחציתמומנו
מזון,מנתובקרתחישובוייעוץ,הדרכהכולל

תמימהשנהבמשךומשרדיותניהולהרצאות,
שבצורההממשלה,ידיעלכוסתההיתרה-

תקציב.חוסכתיצאהאףזאת
ובמיוחדזהבהקשראצלנובנעשהמצניאימי

דבריש,המושביבמגזרלהדרכההנוגעבכל
הפרטיתלחקלאותלמדידומהוהואכזה,

והדרכהייעוץאצלנוישבכלל,באירופה).
זהוכמההבודדהמשפחתיבמשקממוקדת

אונומשפחתייםעדרלבעלילעלותעשוי
לכמההיא,נוספתשאלההמדינה?ןלקופת

.)%(בעדרהפרותמספרלפיהמשקיםהתפלגות
90-10080-9070-8060-7050-6040-5030-4020-30ן00-ן,0ן110-130021-01

02205091723366IPPOPT
ן11;'22004092024339,1

עדיין11הללוהמשקים50מביןרפת:מבני
גםזוכרים,-קשירהברפתותהפרותמחזיקים

עברוכבררפתות39בעודכאלה,פעםהיולנו
והתאים.ההזנהמןנפרדתוחליבהרביצהלתאי
רפתותעםול50עדייןהיושניםשמונהלפני

קשירה.

לבקרוגוברהולךמעברניכרלגזעים:באשר
אותםבדיוקואלהאדום-לבן,אושחור-לבן

רביצה.בתאיהמוחזקיםגדוליםהיותרעדרים
מטופחאבלטהור,סימנטלהחזיקומשקיםשני
הבשרשייצוריתכןחלב.ייצורלכיווןשניםזה

יותר,גבוהיםבשרממחירינבעהדו"חבשנת

המשקית.התרומהלס"התרםוכך

הדו"חבמשקיהרפתענףרוימיומ

שיפורשלהפרטיםלפרטילהיכנסמבלי
ויש-לכךוהסיבותלשנהמשנההרווחיות

ברבהצלחהעלהמעידנתוניםניתוחבדו"ח
הואהענייןמן-הסיבותציוןתוךהנושאים
עלומספוארפתהכוללהחישובלאופןלהיוודע
אתלהביאאפשרוההכנסות.ההוצאותסעיפי

ואפשרבשלמותה,ממוצעתרפתשלהחשבון

מושבימשקזוכהוייעוץהדרכהביקודי
הקףאיזהועלכזה)דברישאם(ממוצע""

החלבמשקיכללמתוךכלומר,-מדובר
נמצאיםבכללמהםכמההמשפחתיים,

בבעיותיהםוממוקדתשוטפתהדרכהבמסגרת
המסויימות?!

הדו"ח):לשנתממוצעים(המשקיםמבנה

דונם789העיבודשטחגודל
דונם400מספואלגידולשטח

יח"ב83.6ס"המבוגר,בקרית'

יח"ב53.9=בממוצעפרות49מזה

יח"ב29.8=עגלותגידול-

יח"ב8.0=לפיטוםעגלים-

אוחלב,לליטרהייצורהוצאותחישובלעשות
ותרומתההממוצעתהפרהחשבוןלעשות

הענף.לרווחיות

המתענייןהקוראעללהכבידלאבמטרה
וניתוחיהןטבלאותרבמלהביאנמנעתי

שהןכפיומגמותתוצאותבציוןולהסתפק
חישובלדוגמה,המלא.הדו"חמןמוסברות

יח"בהסברראה(מ"ג/יח"בבממוצעהתרדמה

ההבדליםאתמבהירהבאהתרשיםלמעלה).
הממוצעמןהטוביםהמשקיםקבוצותבין

במונחלו.מסביבאו/ולממוצעשמתחתלאלה
ההכנסותכלכלולותזהבהקשרב'תרומה
בערךוהשינוייםלסוגיובקרמכירתמחלב,
כלולההוצאותבסעיףבהמות"ערכן).+(העדר
הפחתות,מסים,עבודה,למעטהמספואייצור

שונההעבודהעלות/ערךחישובבכלל,חכירה.
העברהתשלומימשוםאצלנוהנהוגמן

המשפחה.עבודתשכרלהשוואתממשלתיים
הארוכות,הגרמניותהמליםאתנכוןהבנתיאם

מן6~40כדימגיעיםאלההשוואהתשלומי
לעבודה.התמורה



הדו"חבשנתב'תרומה)%(התפלגות

בקר.ליחידתגרמנימרקוול4/(וע=
ב'תרומהשללמונחיםהתרשיםבתרגום

בחישוביםיח"ב1.1כאמורשהוא(לפרה

אךגבוהים,יותרלמספריםהדו"חמגיעהאלה)
נשמרת:המגמה

יל16.6של66.6ן~16.6
1819בכזכזוצע3393

מ"ג/פרהמ"ג,פרה2646מ"ג/פרה

קבועותהוצאות
מבניםשלהאחזקהכעלותהפחתות

לס"הכדלקמן:הואהחישובומכונות,

ערךמחציתעלרבית711מוסיפיםההפחתות
שטרםוציודמכונותהמבנים,כלשלהחדש

65%רושמיםהכוללהסכוםומןלגמריהופחתו
מכונותמבנים,שלהאחזקההוצאותבתור
וציוד.

731לכדיהגיעזהשלפנינוהדו"חבמקרה
מ"ג/פרה.804אומ"ג/יח"ב,

אמיתינתוןליצורמנתעלחכירה:דמי

לייצורהעיבודשטחשלערכולגביומשכנע

בלידונם,כלעלמ"ג25להטילסוכםמספוא

כךבחכירה,רקאוהמשקבבעלותזהאםהבדל
בממוצע.למשק,מרק1ל-0,000קרובעלהשזה

הניחו,כלליבאופןנוספות:קבועותהוצאות

איגוד/אגודהודמיביטוחיםמסים,שעבור
במקרהמ"ג/שנה.7500המשקשילםמקצועית

אתמתקניםגבוהים,יותרמסיםשילםשמשק
והכנתו.הדו"חעלהדיוןבעתהחשבון

-
עבודה
מתפרנסיםומשפחתוהרפתןענף,בכלכמו
מןוהבשרהחלבייצוררווחיותכפיהם.מיגיע
לעבודתבתמורההיתרביןמתבטאתהרפת
ס"ההושקעושלפנינובמקרהביתו.ובניהרפתן
בחישובהרפת+מספוא.בענףש"ע/שנה4504
עבודהכחאומרה8991,7בשנתש"ע2300של
שניםשמונהלפניהשנה.במשךאיש961.של

העדרגדלמאזאךאיש,2.01עדייןצרכו
כ-עתהנחסכווכךלמשקפרותבתשעבממוצע

ליממה.דקות30

אתלהבליטאוהביםבגרמניהגםאצלנו,כמו
אועםלפרה,י"עוכךכך-העבודהיעילות

העבודהאתמכניסיםלאכללאצלנוגידול.בלי
העלותאתרקרואיםהרפת,לחשבוןבמספוא

הכי.בלאוהמעטהמשקי,המספואשל

שהושקעוש"ע4504ס"האתאז
ש"ע91לידימביאיםברפת+מספוא

כייעןיח"ב.91.7מהוויםשהםלפרה+גידול,

קרובשהןיח"בכ-54היההפרות49שלחלקן
הושקעוזה,חשבוןלפייח"ב,מכללל-5916
ש"ע/כ-54שהןברפת+מספוא,ש"ע2657

כלאתכוללזהי"עמספרלב,שימופרה/שנה.
התיקונים.וגםהמספואוייצורהרפתעבודות

אחד.חלבליעורלייצורעבודהשניות28.8=חלבליטר6746לייצורבשנהלפרהש"ע54
=לעבודהליטריםיותר=ליטרלייצורעבודהפחות=לליטרשניותפחותהמטרה:

פנאייותר.לעבודהתמורהיותר=תפוקהיותר

התלבתנובת
הכלוליםבמשקיםהממוצעתהפרותתנובת
לפילפרהליטר6,746לכדיהגיעהבדו"ח

ק"גל-6,638בהשוואההרשמית,החלבביקורת
בשנתוןבדקתי(שומן4.2216-חלב-מושווה

שהתקןשם,וצוייןמחיר-חלבהשוואתהמביא



מ.מ.)-חלבוןשי3.4עםשומן1~4.2שלהיה
פניג/65,26תקופהבאותההיההחלבמחיר

גרמני.מרקשלל-2/3קרובליטר,זה

וירטמברגבמדינתהפרותלכללבהשוואה

הניבוהסקרשלהפרות2400גרמניה,שבמערב

שמונהלפנייותר.ליטר/שנה1000בממוצע
גםליטר/פרה/שנה,400רקהיהההפרששנים

התארגנושבעליהםעדריםאותםלטובתכן

פרטי.שה"משלבאגודה

ביןניכריםהבדליםמצייןהדו"חאגב,

הממוצעתתנובתןכך,משקים.קבוצות
הפחותהמשקים6~16.6שלחלב)ביקורת(
6,096רקהיתההכלליהממוצעמןיעילים

היותרהמשקיםב-5~16.6בעודליטר/פרה,
ליטר/פרה/7,189לכדיהממוצעהגיעיעילים

שנה.

הזנה
ייצורעלמיוחדדגשהושםההדרכהבמסגרת

בשטח.תוצאותוישהמשקי,המספואמןחלב

שלתפוקההשיגובדו"חהמשקיםכלבממוצע
משקי,ממספואליטרים3000מאשריותר

עשב.ותחמיץתירסמתחמיץבעיקרוהמורכב

משמעותייםשיפוריםחלוהאחרוןלגביבמיוחד

ההחמצה.ואופןהמתאיםהקצירלמועדבאשר
הדו"חבשנתהעשבתחמיץהבדיקות,לפי

לכללחלבנטואנרגיהמגה-קלוריות41.הכיל
יבש.חומרק"ג

המזוןלכמותמתיחסמענייןנתוןעוד
ק"ג1800לפרותתילקוהדו"חבשנתהמרוכז.

שלממוצעתבתנובהוזאתבממוצעמ"מ,
חילקושניםשמונהלפניליטר/פרה.6,746

אזאךמ"מ/פרה,ק"ג1770רקפחות,קצת
ליטר/פרה/5494רקהיתההממוצעתהתנובה

שנה.
אתהדו"חמסבירההזנהנושאשלבסיכומו
רמותלשתיוגיוונןהמנותתכנוןשלהחשיבות
פדומטריםאיןלרובןעודכללתנובות.בהתאם

באמצעותהתצרוכתאיזוןאוטומטי,זיהויאו/ו
בעייתי.נראההמ"מבמנתפרטנייםשינויים

שהפרותלהניחישזה,קטעעלשיתגברוככל
המנהמוגברת.צריכהידיעלחיוביתיגיבו

גםעםהרצוי,כפתרוןשםגםנראיתהכולית
50באשרארגוניותבעיותעדייןקיימים

מקוראחדולכלמזהזהרחוקיםהמשקים
משלו.מספוא

ההצלחהמסלול
אנרגיהעתירגבוהה:איכותבעלגס)מזון(מספוא*

מוגברתצריכה
חלב)בליטר(המספואתפוקת

ליצרןהחלבמחירמשופר:עדרממשקשי

העדרבריאות
ופוריותהזרעה

במכונותיעילשימושושירותים:לחומריםהוצאותהקטנתי6

המיכוןעלות

ייעודיתעבודה

העדרהגדלתלפניהתנובההעלאתגבוהה:חלבתנובת*
בענף!להשקיעכדאי-4
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לדו"חסיכוםדברי

היתההאמורהדו"חממצאיבהבאתכוונתנו
רפתניגםמטרידותדומותשבעיותלהראות,

מישראל.שונותבארצותהמשפחתיהמשק

שלהכוללתבראיההואהעיקריהמסראולי,

והאתגריםלגמריהפרטיהמשפחתי,המשק

בדו"חהמיוחדעומד.הואשלפניהםואפשרויות

ההדרכתיתבפעילותבהתמדהלראותישזה

הןרשומה,שה"מאגודתבמסגרתהפרטית

מצדוהןהתארגנושכךהמשקיםמצד
בל-יעבורתנאיהמקצועית,המדריכה/היועצת

והכלכלית-המקצועיתלהתקדמותובסיס

המשתתפים.שלמשקית

כגוןנוספים,רביםבנושאיםגםעוסקהדו"ח
גידולגופני,מצבשיפוטובריאות,פוריות

חלבמכסותעגלים,ופיטוםתחלופהעגלות
לייצורקואופרטיבהקמתמזכירואפילווניודן,

הנ"ל.האגודהחברימשקיםשלשהידיעלחלב

נפרדבפרקמתיחסהדו"חאלה,לכלומעבר

על2000'הרפורמה'שלהחזויותלהשפעות
החלבמשקשלההישרדותוכושררווחיות

כעובדה,לקבלישבפרט.המשפחתיוזהבכלל,

חברותארצותועודלגרמניהשבהשוואה
עדייןהחקלאותאצלנוהאירופית,בקהיליה

עלהתארגנותה,אופימבחינתלמדיריכוזית
ומלישהרבים.ענפיה

2000רפורמה

אתהצופהתחזיתמובאתגםהאמורהשה"מאגודתלדו"חבהמשך

הקרובות.בשניםביצועלכללתגיעכאשרזאת2000,הרפורמההשפעת
משקישלהנתוניםמבסיסיוצאתהתחזית
עםממוצעתשרפתכך1998,בשנתהדו"ח

חלבליטר6,454שללפרהוייצורפרות49
גרמנימרק0.6526במחירמושווה-שומן)(

ביצועלאחרגםלבחינהעומדתלליטר

הרפורמה.
מראהכזהממוצעמשקתוצאותסיכום

באחוזים.התרומההקטנתאתהימניבטור

כ-שלהכנסהלאבדןלצפותישכךלפי

מאחרהדו"ח.מתוךחלברפתלכל17%
פרמיות)(התמיכותמתןהמשךשצפוי

אבדןעיקרלתחמיץ,תירסמזרעלשטח

מתןהחלב.מחירמהקטנתבאההכנסה
לכלמ"ג419בהקףלפרהתמיכה/פרמיה

ההכנסהאבדןעלמפצההיתהליטר5,800
ליצרן.

כאלה?פתרונותעלחושביםלאשאצלנוזהאיך




