
2000שלאחרותסריטיםהיוםבעולםהחלבענף

ודיוןלבחינהרב-משתתפיםכנסהאיטלקיהחקלאותמשרדיזםש"זיוניבראשית

ואחתיומייםנמשךהכנס2000".הרפורמה"בעקבותהחלבבענףאפשרייםבתסריטים

הקתוליתהאוניברסיטהמןפרופסוריםשנישלזאתהיתהבנושאהמרחיבותההרצאות

שנקראבמהבכיריםפעיליםשניהםPaolo,א0ןבו-PieriRenato5)1קרמונה,העירשל

עםהחלב,לענףהנוגעבכלומחקרלימודבמוסדמדוברהחלב".מצפה"חופשיבתרגום

לפחותורעיונותיוממצאיואתהמפרסםפולינזי-בינלאומי),וגם(הכלכליהצדעלדגש

פיעלבענף,הקובעיםבנושאיםומעמיקיםמקיפיםשנתייםלדו"חותבנוסףבחודש,פעם

לכןההרצאה,כלאתלהביאכדיהיריעהקצרהכאןרק.לאאבלהאיטלקית,בשפהרב
מ.מ.).(הדברים.תמציתרקבהמשךנביא

העולמיהשוקמצב

שוקסובל1999מחציתועד1998שנתמאז

חלבשלהכוללהייצורמהגדלתהעולמיהחלב
הביקושבעוד-מחדבזה,ממשיךועדיין

המשברמןלסבולממשיךומוצריולחלב
הרחוק,במזרחוארצותרוסיהשלהכלכלי
רקניכרההתפתחויותבכיווןמהפךמאידך.

הכלכלהמתייצבתעת1999,הקיץמסוףהחל
הרוסית.

ותאואיםבקרחלבשלהעולמיהייצור
ומצבמאחוזבפחות1999בשנתגדלג'מוסים)(

העשורראשיתמאזעקביהמשךמהווהזה

כב-1999541בשנתומסתכמת1(,טבלה(

הואביותרהגדולשהיצרןמסתברטון.מיליון

ו/5-מיותרהמספקהמשותףהאירופיהשוק

להיווכחמענייןהעולמי.הייצורמכלל)22.4%(

מאזספקבליבייצור,והעקביתהקלהבנטיה

אוקראינהרוסיה,שם.הייצורמכסותהפעלת

שלהןהייצורהקףאחריצולעותעדייןופולין
ביקורישבעתלי,זכורהעשור.בראשית
מאהמעלשםיצרוהעשורבראשיתבברה"מ
מיליוןבארבעיםבעזרתכשנה,חלבטוןמיליון

אךהייצור,אתמעטהקטינהיפןגםפרזת.

עקבית.מגמהבכךלראותקשה

ניו-קנדה,ארה"ב,לידאלה,ארצותלעומת

כמובאסיהארצותבולטותואוסטרליהזילנד

ברזילמכסיקו,ובדרום-אמריקה-וסיןהודו

ספק,בליהחלב.ייצוראתשהגדילווארגנטינה
השפעהומיםקרקעמלאיכמוהמקורותלנתוני

דוקאולאואצלם,החלבענףפיתוחעלמכרעת
להפך,המקומי;השוקשלהקליטהיכולת

עלמצביעוניו-זילנדאוסטרליהשלהמקרה
שיהיועולםלשוקיבמבטהחלבענףפיתוח

בתוצרתתמיכותמכסה,מהגבלותמשוחררים
כךהשוק.שלפוליטייםועיוותיםמקומית

ויותריותרמנצלותאלהארצותשתישלמעשה

מגיעותוכברשלהןהטבעיהפוטנציאלאת

שלהן,החלבייצורכלמסךשלישיםשנילייצוא

ומסיבותבעיקררזהואבקת-חלבחמאהבצורת

מובנות.

מזמןודרום-אמריקהמרכזארצותלצדן
המקומיתלתצרוכתמעברחלבלייצרהגדילו

לאירופה,ואפילולצפון-אמריקהומיצאות

ובמיוחדבאסיהגםגבינות.בצורתבעיקר

בעיקרגםאםבייצור,מתקדמיםוסיןבהודו

אפריקהיבשתזאת,לעומתמקומית.לצריכה

ותוצרתו;בחלבתמידימחסורעםנשארת
מסוימות,בארצותאורנקודותכמהישנןאפילו

-וסודןמצריםקניה,דרום-אפריקה,כמו

בכלל.ואולילחלב,רעבהנשארהאפריקה
בטבלאותמעיוןמסתברוכךספק,בלי

הווההחלבייצודהסקירה,מקורותשלהרבות

החקלאותשלטיפוסיתפעילותונשאר
כדורשלהמערביבחציאקליםממוזגיבאזורים

האזוריםאתמוסיףהייתיועוד-הארץ

ניו-זילנד),אוסטרליה,(אוקיאניהשלהממוזגים

התמונה.שלמותלמען

הבא).בעמוד2ו,טבלאות(



טון).באלפי(העיקריותהייצורבארצותותאואיםבקרחלבייצור1.טבלה

פ1%71%61BS19ששז19%תמ%%Bתמ%52%

121.3%122.410121%7122.145ש%.4842121.167121)15(אירופאןשוק
%1.55]63ש.67.96965נ3,77a.aw71%*33,6+הודו

ארה-ב
+7,4+2,973.%271.41470.%169.85570.439%.423

ש,%510.39ע4-3,531.8%32.95533.835.35.5"3-רוסיה
%916.98516.273.%19.21.63020ע.38,2+4,0594+ברזיל

%18.955.13,2%13.53113.53915.59217ן30,4-4-אוקראינה
%213.153.11.69611מ5,9-1,812.37312.5%12.1-פולין

41,3+1611,37211.08411.0%10.0109.2858.050+ניו-ז'לנד
41,5+0,99.8229.7319.3%8.9868.4606.941+אוסטרליה
9.7509.7439.372",43,51+ארגנטינה

ע8.1"9.1

6.795
1,99.5%9.4098.7918.9108.2827.277*31,8*סין

0,09.0009.0008.9149.4669.2758.871*1,5+תורכיה
%17.8227.6287.182.8פ%58.4.3,68*23,7+מכסיקו

28.576]%58.6578.8פ1,1-1,18.4808.2-יפן

8.1%7.8%7.9207.633א.8ש9,3+1,78.3+קנדה
5.6%5.7125.4925.3325.0784.345ן28,9-0+קולומביה

7%101.391.0121%.108,1221%ח.0,541101.908101+אחרותארצות
426,993536.210526,155521,875511%5%,%אי4149עולמיס"ה

י04:רוקמה

נוון).אלפי((EU)המשותףהשוקבמדינותלמחלבותחלבמשלוחי2.טבלה

%%%var.9958%"1%81%71%619%שש1מ

3.0532.994א8,4443.2%3.2572.9+בלג'ה
%54,44.4554.4734.4324.4954.476דנמרק
%227.17127.18126.966.0,1+0,126.9%26+גרמניה

%9522612ש13,9-3,1527-יוון
%.5,95.6615.3455.3975.4175*12*ןספרד
23.10923.360ע.%7229.1,04,823.12322-צרפת
3,4+0,55.1255.0985.2545.2%5.3%-אירלנד
2,710.3%10,1169.8779.9059.708*7,0+איטליה

1,2+1,2257254255256260-לוכסמבורג
%910.51910.73610.811.1,2+0,610.67610-הולנד

15,9+6,81.7971.6831.6731.5771.550+פורטוגל
%2.%614.2,8+2,714.43614.05714.25514+בריטניה
EU-12+1,5+1,31%,%9105,%5105.2%105,631105.131

10,8+4,42.5372.4312.4212.3412,290+אוסטריה
1,2+1,12.3%2.3672.3692.3292.365*פינלנד
1,7+0,63.2993.2783.2763.2583.243*שבדיה
EU-,1,3114,8%113,421113.314113,559113.029+ך,7*ה

ק4(ל:רוקמה



שלהמשותףהשוקבארצותהחלבענף
(EU)האירופאיהאיחוד

במגרשהראשיהשחקןהיאאירופהספק,בלי
כזהובתורונגזרותיו,חלבשלהבינלאומיהסחר

בשנתייםזהעולמיבשוקהקשייםמןסבלהגם
המדיניותשמנהליכךכדיעד1998/99,
אתבמרץלהפעילהיססוEUשלהחקלאית
באביבכידועמקום,מכלהמתבקשת.הרפורמה

ארגוןמולגםהעמדותגיבושלידיהגיעו1999
(WTO).העולמיהסחר
למדייציבבכללבאירופההחלבהכל,בסך

מ-291,פחותכמעט,ויציבהמתונהעליהעם

ביןמשמעותייםהבדליםניכריםגםאם
בולטהייצורגידולב-'EU:החברותהמדינות

אוסטריהאיטליה,בריטניה,פורטוגל,בספרד,
שלהחלבבייצורמסוייםצמצוםישבעוד-

ויוון.דנמרקבלגיה,

המדינות.ביןהשוניעלמעידה2טבלה
כןגםEUבמדינותונגזרותיוהחלבייצור
חריגהועדשונהמעטהתנהגותעלמראה
חלב-(המסחריותבנגזרותיוהחלבכךביניהן.

התפתחותמראההגבינות)ובמיוחדשתיה,
חלבאבקתייצורבעודמרשימה,עדיציבה
חמאהממנולעשותהיהאפשרכיצונח,מלא

זמן,באותוגבינות.אונגרתחלבתוצרת+
ליצואבעיקרמיועדאשרהמעובההחלבייצור

החליפיןמשערימאדסבללאירופהמחוץ

3(.טבלה(הללובשניםהשוקומתהפוכות

טון).אלפי((EU)המשותףהשוקבמדינותונגזרותיוחלבייצור3.טבלה

ש1%5%1%5ששו1%1%81%7תם%%%

%227.792.70929.99329.75130.54029.2,4%+חלב
0,71.7631.7511.7551.7471.7931.677+חמאה
%95.8285.6705.370.%25.1,36,0205+גבינה
4111711.0731.1291.2711.2591.197*רזהחלבאבקת
468%895872%965%2.מלאחלבאבקת
2,81.1%1.21812531.2281.2331.220-מעובהחלב

EUR()STATהמקור:1([:5!מ):]]),ב)(:12

2000(אג'נדה(החלבבענףהרפורמה
אך-כמעטאצלנו,כמומיליםאותן
כפיהנושאיםעיקראתנבדוקבואוהתוכן?!

הנוגעיםמסויימיםשינוייםלאחרסוכמושהם
למדיניותבתאוםלהפעילשישהכליםלהגדרת
החלב:לענףביחסהמוכרזת

ולאבקתלחמאההמובטחהמחירהקטנתא)
מןהחלשניםשלושבמשךב-1596רזהחלב

2005/06;החקלאיתהשנה
מדינותבעשרב-1.591המכסותהגדלתב)
,EUעדמ-2000החלשניםלשלושמחולקגם

יוון,(הנותרותהמדינותחמשלגבי2005;
נקבעהואיטליה)בריטניהאירלנד,ספרד,
לשנתייםמחולקתייחודיתמכסהתוספת
שלובסופוהכלבסךמ-2000/01;החלבלבד

ב-תוגדל(EU)באירופההחלבמכסתהתהליך

י2.49.
עם2008,עדהמכסותמשטרהארכתג)

הסעיפיםמעשיותולבחוןלעייןהתחייבות
2003;בשנתהשונים

ק"ג))1000לטוןיחסיסיועמנגנוןהפעלתד)
המחירבעקבותחלקיפיצויבתורבמכסה,חלב

שיופחת;מטרה)מחירמעין(לחלבהמובטח
שלושאותןבמשךויגדלילךהאמורהסיוע
לכדיויגיעהמובטחהמחירהפחתתשלשנים
במכסה;חלבאירו/טון7.241
האמורהסיועלהגדילאפשרות,צופיםה)
מימוןלאמצעיהודותליצרניהן,המדינותמצד

השניםשלושבמרוצתכןגםלרשותן,שיועמדו
ליצרן;החלבמחירהפחתתשל



מןיהנהשהיצרןהיאנוספתאפשרותו)
עבורגםהבקר,ראשיכלשללשחיטההפרמיה

המימוןבאפשרויותתלוישזהיתכןחלב;פרות

בשרבענףהרפורמהבמסגרתמדינהכלשל

בקר;

המכסותבחלוקתוהתאמותשינוייםז)

ובמיוחד:המכסות,ניהוללצורךEUבמסגרת

לקחתEUחברותלמדינותחופשמתן*

שנוצלומכסותאותןלגמרי,אוחלקיתחזרה,

להסדירעצמאיותשהןתוךמ-7090,בפחות

ביטולאולצמצוםהקריטריוניםאתמחדש

מכסה;
לקביעתEUחברותלמדינותאפשרות*

מכסות,שלחכירהחוזילתחולתחדשתאריך

החקלאית;השנהשלל-.31.3מ-.31.12למשל

המדינותבידיהחלטהחופשמתן*

שיקוםלטובתתכניותלהפעילEUחברות

שלתכניותכגון(החלבענףשלמחדשובניה
חדשיםקני-מידהקביעתמשק,עזיבת

חקלאי,מכסות-ללא-שטחלהענקת/החלפת

הלאה).וכן

העולמיותבמגמותמשתלביםאנחנ,א'פה

-החלבענףהתפתחותשלוהאזוריות

שלההישרדותבתנאיבכללמדוברשמאאו

בישראלהבווהעוסקיםהענף
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המדינהתקציבלחסותהראויותרבותיחברתי
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תאעושיםהגוייםלבאקאול

ע.בצה
התבטאוירמזגאטיייחמישלכתחתיהם

השוקאתלשחררלכתמרחיקותבשאיפות
התערבותשלוהכבליםהמגבלותמכלהעולמי
בענףשלנוובמקרהבכלל,בכלכלההמדינות

בפרט.החלב,
להגןאיךדרכיםחיפשותמידקטנותמדינות

ידיעלהצפתםבפניהפנימייםשוקיהןעל

גדוליםשלהייצורמעודפייחסיתזולהתוצרת
אירופהמדינותארגוןהפיכתמהן.וחזקים

גםוגוברתהולכתובמידה(כלכליתליחידה
גרםלמעשהגדולה,פוליטית)ואףפיננסית
העולמיתהכלכלהענקיביןההבדליםלחידוד

כמהעודוישואירופה,ארה"ב-בתקופתנו
להגדילרוציםכולםבמגרש.בולטיםשחקנים

לושישככל"האמרהלפיהעולמי,בשוקחלקם
עוד".ירצה

ממוזגיהירוקיםלאזוריםהחלב,לענףבאשר

חופשביתרלנהוגסיכוינשארהאקלים

הניתןשטחןלגודלפרטכלשהן,ממגבלות

יותרתמידאצלןהחלבייצורלרעיה.אולעיבוד

בדרךלשווקו,הזדמנותאותהימצאוותמידזול

נוחכךכירזהואבקת-חלבחמאהבתורכלל

אףולהובילועודףעונתיייצורלאחסן
לאכללאצלםהצורך.בעתלמרחקים

מכסותבאמצעותהתכנוןשאלתמתעוררת
השוקבמחירילייצרשיכולמיכל-ייצור

כדאישזהעודוכלשירצהכמהיעשההעולמי

לו.
למדי.יבשה""וגםמאדקטנהמדינהישראל

יהודיתאוכלוסיהריכוזתהליךעצםלכך,מעבר
עלמכרעתבמידהונשעןהתחילבארץ-ישראל

רקלאוזאתהאבות.בארץהחקלאותחידוש

בהקשרואוליגםאלאפיזי,וקיוםפרנסהלצורך

חברהובניןהשממהוהפרחתיישובשלהרחב

חייםואיכותיותר,אופחותשיוויוניתחדשה,

קשרישכך,אגברחוק.היותרבטווחאמיתית

איןהחיים.ואיכותהסביבהאיכותביןהדוק

ויודעלהכירלמדאחדכלמילים,להכבירצורך

נכון,בישראל.והחברההכלכלההתפתחותעל

שניםוזההראשוניםכתקוותהצליחהכללא

החלבענףזהובתוךהחקלאותשחשיבות



המואצתההתפתחותלנוכחמזוהרם,מעבדים

ושירותיםמתוחכמותתעשיותשל

מתמקצעים.

בכבישיהנוסעישראל,במפתשמתבונןמי

יכוללאשנותרו,העפרבדרכיגםורצוי

שהיוהירוקים,השטחיםמנסיגתלהתעלם

לאדםלמזוןגידוליםוזרועיםמטעיםנטועים

פינהלכלהבניההתפשטותבפניולבהמה,

משתלםזהאוליהנתון,הכלכליבמצבירוקה.
עדמחדרה"באזוריםהקרקע.לבעלייותר

חשבוןאתיעשהנבוןחקלאיגםגדרה"
הרווחוצפיבקרקעהשקעתושלהכדאיות

עםשיחדגםמההבאות,בשניםממנה

לעברוזחילתםהעירונייםהאזוריםהתרחבות
בפרט,הרפתומבניבכלל,החקלאותשטחי
תחייבנההסביבהאיכותשדרישותצפוי

כדיעד-בהתאםוהולכותגדולותהשקעות

חלבייצורכדאיותביןהעדיןהאיזוןהפרת

רחוק.היותרבעתידאלהבאזורים
וחייביםנדרשיםבישראלהחלביצרני

תמידנכוןזהכיויכוח,איןזהעל-להתייעל

סחרממגבלותעולםשוקישחרורלנוכחובודאי

פחות:שידועותוכאלהיותרידועותמגוונות,

מכסותמובטחים,מינימלייםממחיריםהחל

במחירישירהתמיכהיצוא,וסיבסודיצוא

מושכלתתמיכהמולהמקומיבשוקהחלב

פוטנציאלייםחלבבצרכניומקיפהעקיפה

ועדיבואומכסותתעריפיםיכולת,מעוטי
מקביליםלסידוריםהקשוריםכובליםהסכמים

בענפיםושירותיםמוצריםיצוא/יבואביחס

מעולם.דבריםהיובתכלית.שונים

החלבענףשלהמצומצםהקפומשום

אקלים,(טבעייםבתנאיםהפועלבישראל

אותןלבחוןהראוימןלמדי,קשיםשטח)

אשר2000הרפורמהלביצועהצעות/הנחיות
ענףהתפתחותצפיעלנשענותהנראהכפי

בעיקר.2005(עד(הבינייםבשלבבעולםהחלב

בענףוהאסטרטגיההמדיניותשקובעייתכן

מןחלקביטולאו/והגמשהלידייגיעובישראל

ובזההרפורמהמבצעיעלשהוטלוההגבלות

ארזךזמןלפרקסבירהפעילותטווחיבטיחו

מ.מ.)(יותר.

כתובהמאמדשלהאיטלקיבמקורונגזרותיו:חלב
,derivatiאבקת-כגוןמחלב,שהזפקזחומדיםלציון

מוזחלמצואאפשרוכדומה.גבינהחמאה,חלב,
הצרפתיתבםאגב,(sottoprodottiבאיטלקיתמקביל

בעודכמובן).שונה,בהגיההביטויים,בשנימשתמשת
שיוצרחומראולחפץמתכווןהעבריתוצר-לואי""

בביתעיקרימוצרשלייצורואגבהגלםחומרמשיירי
המקוראתבדיוקמבטאלאשזהלי,נראההחרושת.
כשםגבינה,אבקת-חלב,חמאה,עלהמדבר

הבנתי,לפילעניין.קולעאינוby-productשהאנגלית
אתטובהכימבטאהנגזרתאונגזרהעבריתהמילה
דברכלומרderivati,שאמרהאיטלקיהמרצהכוונת
מןשלנובמקרהמשהו,שלתולדהאיגזזד,שהוא
תוצר-לואי,אינםוגבינהחמאה,אבקת-חלב,החלב.

תוצר-לואי?זהמההמקורי.החומרשלנגזרותאלא

מתעשייתמי-גבינההחמאה;מתעשייתחובצה
לאבקה.חלבמייבושמיםהגבינה;

2000שנתשלאחרתסריטים
הממשלתייםבגופיםואושרההשנדונהלאחר

והסחרהשוקשלרפורמהאותהוהבינלאומיים
לבתשומת-2000אג'נדה-העולמיים
הגדוליםהסחרוגופיהיצרנים

הופנתה-
להערכת

שוקיעלהרפורמהשלהאפשריותההשפעות

הבנייהסיבתכולו.והעולם(EU)אירופה

השווקיםהתפתחותשלהתחזיתושכלול

המלאההפעלתהמיוםשניםחמשעדלארבע

ככלאחד,מצדכפולה.היאהרפורמהשל
לכלמאפשרתהיאיותראמינהכזאתשתחזית
בקשרצעדיהםולתכנןלשקולבזירההפועלים

שני,ומצד-הצפוייםוהמחיריםהייצורלהקפי

עבורומוצאציוןנקודתמהוותתחזיותאותן

נודעתזהלדברהמחליט.הפוליטיהדרג
שלנוסףסיבובלקראתורבהנוספתחשיבות

אךכולםשםהעולמי),הסחרארגון(WTOדיוני
ולשנותלהמשיךייקראו(EU)אירופהבמיוחד

שלהם.החקלאיתהמדיניות
העיקרייםהמחקרמוסדותכלאי-לכך,

השווקיםלגביותחזיותבתסריטיםהעוסקים

להדמייההמודליםאתלעדכןטרחוהחקלאיים

העשוייםהשינוייםבהםלכלולכדישלהם

שהרובאלא,2000.הרפורמהמהפעלתלנבוע

2005-06;בשניםנעצרוההעדפותכללאאם

משוםהחלבלענףביחסקטנהלאבעיהזאת
רקויתבררויתבהרוהעיקרייםשהשינויים



לנסחשמצאהיחידהמוסדמכן.לאחרבשנים
האמריקאיFAPRIהואהעשורסוףעדתחזיות

*מזהאשרחקלאית),למדיניותהמחקרמכון(
ונקודתאסמכתאהמהווהשנתידו"חמחברזמן
החקלאיתלמדיניותהאחראייםעבורציון

*העולמית.ברמה
התוצרתאתמקיף]FAPRשלההדמייהמודל

באזוריםהמיוצרתהעיקריתהחקלאית
חלבבשרים,זרעי-שמן,גרעינים,(הממוזגים
תוךהעולמיים,בשווקיםסוכר...)ותוצריו,

חקלאיתמדיניותשלבהשפעותהתחשבות
*מינימוםמחירי(השונותבמדינותפנימית

מכוון,אי-ייצורייצור,מכסותמובטחים,
מסחריתמדיניותבחשבוןולוקחתוכו'...),

תמיכותיבוא,ומכסותתעריפים(רלוונטית

*השווקיםביןהמוצלביםהיחסיםביצוא).
כלהערכתשיאפשרוכך,בנוייםהשונים

המודללמשל,אפשרית:פעילות-גומלין

*וזרעי-הגרעיניםמחירישהתפתחותמאפשר

מלבדזה,בע"ח.תוצרתשוקיעלתשפיעהשמן

והמסחורהייצוראזוריאתמקיףהמודל
*ב-תוצרתסוגי24לחקרבס"הומגיעהעיקריים

בעולם.אזורים29

המודלבאמצעותשהופקוהתחזיותתוצאות

ביחסבהנחותקובעתבמידהתלויותהאמור

כאלהכלומרחיצוניים","למשתנים
ידיעללקביעהניתניםלאשתוצאותיהם

למשל,מראש.לקבעםצריךאלאעצמו,המודל

שלהכוללתלהתפתחותשייכותאלההנחות

המסויימות,בארצותוהחקלאותהכלכלה

*חשוביםמקרו-כלכלייםמשתניםלכמהבנוסף
החליפין.שעריכמוביותר,

שללתחזיותביחסשבוצעהמסוייםבמחקר
לעיל,כמוסברבעולםהחקלאיתהתוצרתשוקי

הביותר:החשובותהבסיסהנחותהנה
למשבראחריהעולמית,הכלכליתהצמיחה*

מולהגיעלשובאמורה1998-99,בשנתיים

מבמגמהולהתמיד2.996לכדי2000בשנת

גיכלבמשךשנתיל-396מעלשלקבועה

ייהעשור;

חהתנופהחידושהמתקדמות,הארצותבין*
א2000,לשנתו.4י5+לידילהגיעצריךביפן

הנוכחיתבשנה(EU)אירופהשלזהבעוד
3%;יעבור

עםלפתרונו,להגיעאמורהרוסיהמשברגם
שעדייןאפילו2000,בשנת256שלצמיחה

2595;מעלבאינפלציהמלווה
פיתוחתנופתעםבארצותהכלכלה

שיעוריעםמרשים,באופןתצמחמובהקת
ל-496,696בין(באסיהגבוהיםיותרצמיחה

יותרוקצת716(מעלבסיןשיאיםעם
516,עד)395בלטינו-אמריקהמתונים

בממוצע);
אמורלדולרביחסהאירושלהחליפיןשער

תוך2000,שנתאמצעאחרימחדשלעלות
בשנתהפיגורשלחלקיתלפחותהדבקה
;1999

אךלגדול,תמשיךהעולםאוכלוסיית
ל-ב-1999מ-1.396יקטןהממוצעהשיעור

2009.בשנת1.1495
גידולים,להקטריבול(החקלאותפריון

מניחיםבעלי-החיים)שללראשתנובה
בעבר.המגמותלפיהקרובבעשורשיתפתח

הארצותשלהחקלאיתלמדיניותבקשר
כמויציבהשתישארמניחים,(EU)השונות

שלאורוגואיבדיונישהושגוההסכמיםגם
שנתאחריגםבתוקפםיישארוגאט"ט
המעברתקופתמסתיימתשבה2000,

המקסימוםלגבולותהכוונהעליה;שהוסכם

התעריפיםהקטנתמסובסד,יצואשל

לשווקיםלסוגיההתוצרתלגישתוהמגבלות
השונים.

)2009-2000(ההדמייהשבתקופתמניחים

מזרח.כלפיEUהגדלתתהיהלא

במשךכב-12%תגדלבעולםהחלבתנובת
התנובההגדלתבעקבותבעיקרהבא,עשור
תבואההגדלהממחציתיותרראש.

יחזקושבכךוארה"בהודוברזיל,ארגנטינה,

חלקבעודבעולם.החלביצרניבראשעמדן
וארה"בהודובברזיל,הייצורתוספתשלכר

ובעיקרהמקומיתהצריכהגידולידיעלספג

עםביחדארגנטינה-טריהותוצרתלב
שלניכרחלקייעדווניו-זילנדוסטרליה



ביקושנחזה-ולטינו-אמריקהבאסיהלביקושחמאה,המסורתי:ליצואןשלהןהייצורהגדלת
בעשור2196מעלהעולםבכללגבינותגוברהגבינותשמחירימניחיםגבינה.א/ואבקת-חלב

a~wהבא.הודותהקרובותבשנתייםמ-13%ביותריגדלו

הכרופיתוחהחקלאותמשרד~
והמקצועההדרכהשירות

חייםבעליאגף
שה"מ

הדרוםמרחבלרפותני

לחלב"בקרגידול"קורס

לחלב.בקרלגידולייחודיקורספתיחתעללהודיעכםשמחיםאנו

לכםשיסייעוהשונים,הגידולבנושאיולטכנולוגיותלחידושיםתיחשפובקורס
לחלב.הבקרבעדרהיומיומיבטיפול

דומה.בקורסהשתלמושטרםבפועל,לרפתניםמיועדהקורס

הקורסמקום

מגן.לקיבוץבכניסהמעון,חבלמפעליביח"מ,ההרצאותבאולםיתקייםהקורס

הקורסמועדי

15.00-09.00.השעותביןו.8,והמ-2000.החלד',בימישבועיות,פגישות10

הלימודנושאי

רפתמבני*העדרשלהשונותלשלוחותומזונותהזנה*

גופנמצבוהערכתקיץממשק8העדררפואת8

הענףכלכלת*לתחלופהועגלותיונקיםגידול8

ובעולםבישראלהחלבענף8החלבעדרופוריותטיפוח8

הסביבהואיכותהרפת*העטיןובריאותחליבהממשק8

הבאים:בנושאיםשיעסקוסיורים,שנייתקיימוהקורסבמהלך

הענףמוסדותהכרת*

וממשקבמבניםמצטיינותרפתות8

הקורס:צוותאללפנותניתןנוספיםפריםבדבר
053-636671פל'רכס,משה

053-744434פל':מואב,ריקי

050-551593הל':בלברמן,שמיל



הכפרופיתוחהחקלאותמשרד
והמקצועההדרכהשירות

לבקרהמחלקהחיים,בעליאגף

הבקר,מפטמילציבור

בקרלפיטוםעציי4י"

שנים.ל-3אחתהמתקייםבקר,פיטוםבנושאייחודיבקורסלהשתתףמחמןהנך

הפיטום.בתחוםבפועללעוסקיםמיועדזהקורס

החקלאית","בנייןההרצאות,באולםג23.00.1-ד'ביוםייפתחהקורס
קיסריה.20,ברקתרח'

הקורסמועדי

15:00-09:00.השעותביןו-23.11.00,30.11.00,6.12.0013.12.00,20.12.00,

הקורסנושאי

במפטמהוהמתקניםהמבנים*בישראלהבקרבשרשוק*

במפטמהנעה""תוכנת*המפטמהממשקעקרונות*

בבשרוהטיפולהשחיטה*בקרלהזנתמבוא*

הכשרותהגברת*המפטמהענףכלכלת*

החדשההסיווגשיטת*במפטמהגדילהומזרזיהורמונים*

והבשרהטבחהאיכות'ומפטמהאקלים*

במכרזהמכירהשיטת-בקרבני'במפטמההמקנהבריאות*

המטבחייםביתתפקוד-מרבק""*במפטמההמוצראיכותבקרת*

תעודה.תינתן-בדרישותשיעמדוהקורסלמשתתפי

הרישוםונוהלהקורסמחיר

ש"ח.-.660הואכיבוד,כוללהקורס,מחיר*

ש"ח.-.600יהאעבורםוהמחירלהנחה,יזכוה-10.11.00עדהנרשמים*

:לשירותכםהקורסרכזי

052-942452:טל'רוזן,מאוריד"ר:מקצועימרכז

053-744434:טל'מואב,ריקי:ארגוניתרכזת




