
לגודל?היתרוןטמוןאיפה

מבוא
של2001דצמברבחוברתשהבטחנוכפי
נרחיבכאן-295מס'והחלב",הבקרמשק"

ברפתותהחלבייצורעלויותבנושאהדיוןאת
הרביםלסעיפיםלבתשומתתוךשונה,מגודל

ומגמותוהכלכלי/כספיהתפעוליהחשבוןשל
שונים.פעילותהקפילאפייןהנוטותאפשריות

שתישלמסקריםהמידעאתשאבנוכאמור,
בפעילותןידועותאמריקאיותאוניברסיטאות

ויסקונסין-אוניברסיטתשם:החלבברפת

במדינתקורנלואוניברסיטת-מחדמדיסון,
שנתשדו"חותונצייןנקדיםמאידךניו-יורק,

גדולסעיפיםבמספרמצטייניםשלפנינו2000
ולמעשהבישראלהנהוגמןיותרומפורט
כלשלחשבונותהנהלתתוצאותמהווים

שונים.בהקפיםלענףהקשור

מאוניברסיטתדו"חבסקירתלהתחילבחרנו

המשקיםקבוצותגודלמשוםויסקונסין

התמקדנוכן,כמואצלנו.לנעשהיותרהדומים

ש%

ייצורעלויות-2000דו"חשלהתוצאות

ויסקונסין,במדינתחלברפתותבמבחרחלב
הייצורעלותאתמביאהוטבלהארה"ב.

שימושתוךרפתות581שלהממוצעת

כולה,הרפתשהם:שונים,בסיסיםבשלושה
-CWT,חלבק"ג45.5שווהערךולפיפרהלפי

.(EQממוצעכלכליהפסדעלמראיםהנתונים

זאת2000.בשנתחלבלרפת$23,222של

בעבודתהמשקבעלשלשפעילותואואומרת,
לאcapital)(equityהמושקעההוןגםאוהניהול

העלותל-2000.מתאיםהכנסות/ערךבנתחזכו
וטרחותיוהמשקבעלניהוללעבודתששוייכה

להוןוזאת$27,798היתהתוגמלושלא

אלה$27,623.היתההסבר.)ראה(המושקע
הוצאותזאתעםבמזומנים,שלאעלויות

מעריכתנמנענוזהובשלב2000לשנתבדו"ח

לאכדיעברושניםתוצאותעםהשוואות
התמציתיהדו"חכךגםהקורא;עללהכביד

מטעמימודפסים.עמודיםעשרהעלמשתרע

המספריםבטבלאותנגענולאבעיקר,זמןחוסר

פרהכךרבות.דפוסטעויותשמנעדברעצמם,
בודאיארה"בולגבידולרנשארודולרפרההיא
מחייבאשרהיחידהמדדזה.עםבעיהאין

=ליברות)cwt100החלבכמותהואהסבר

בארה"ב.הנהוגק"ג),45.5

acreמשלומונחישחקלאיעיבודלשטחגם
בקירוב).דונם4אומ"ר,)=4,046

הנתוניםהצגתלאופןנוגעתנוספתהערה
במציאתניכרתטרחהשגרמוהסעיפים,וריבוי

הניסוחים/המונחיםשלהמתאיםהתירגום
שורותשכותבגםמה-בארה"בהמקובלים

אבלחשבונות,הנהלתבעניינישוחה''אינואלה
מ.מ.)(משהו.למדנו

4

אינןהללווהעלויותהמשפחהשלהמחיה

כמעיןלראותןוישהמשקבהוצאתנכללות

תוגמלהשלאעבודהעלוירטואלית''הוצאה
.)"(מושקעלהוןרביתועל

היתההמשקמפעילותנטוההכנסהכלומר
שלמחושברווחעםויחד$32,199כאילו)(
היינומשקנכסישלמכירתםעל$2,218
יש$34,417.שללמשקנטולהכנסהמגיעים

כאילולמשק'נטוהכנסה'בנתוןומשתמשים

לנצלויכולהמשקשמנהלהסכוםהיהזה
ביטוחומסהכנסהמסהמשפחה,למחיית

מןחלקכימדויק,כךכללאזהסוציאלי.
לצורךששימשוהמשקוהוצאותההכנסות

כמהבעודבמזומנים,אינםנטוההכנסהחישוב
כברסוציאליביטוחותשלומימשכורות
המשפחה.לבנימשולמים



-----__Lן-----2000.בשנתהסקרבמשקיהחלבייצורעלות.וטבלה-
ס"הבממוצעבממוצע

~/CWT-EQברפת$/פרה

הכנסותס"ה
ישירזה)(בסיסיותהוצאות

הזרעהעלות
ומשאיתרכבהוצאות
כימייםחומרים
בשכרעגותגידול

מכונותקבלנים,שירותי
מ"ממספוא,קניית

וסידכימידשן
וכו'חלבהובלות,

ושמןדלק
חקלאימשקביטוח

חלבבורסתהוצאות
ציודשכירת/חכירת

וכו'אדמותחכירת/שכירת
ותחזוקהתיקונים

וצמחיםזרעיםקניית
שונהאספקה
ועודמסים
חשמל

וטרינריתועזרהתרופות
שדה,אחרותגידוליהוצאות
אחרותבעלי-חיים,הוצאות
אחרותחקלאי,משקהוצאות
מראשתשלומיםהתאמת
לתשלוםחשבונותהתאמת

לבסוףשנמכרהאספקהעלות
קנויבקרערךהפחתות

ישירות)(בסיסיותהוצאותסה"כ

משכנתאותרבית
אחרתרבית
רפיתהוצאותס"ה

משפחהבני-סוציאליביטוח
קבועיםעובדים-סוציאליביטוח
משפחהבני-עובדיםשכר
קבועיםעובדיםשכר
וניהולשכרללאעבודהערך
העבודהעלותס"ה

מכונותציוד,מבנים,הפחתות
Eqllityj)הנכסערךשאריתעלרבית

==-ועלותהפחתות

עלויותס"ה

העלויזתפחותהכנסותס"ה



בששלפרההממוצעיםמראה2טבלה
בקבוצתהמשקיםל-47עדר.גודלשלקבוצות

מ-196פרותכפליםכמעטלהםישפרות""250

להםוישפרות",75עד"51בקבוצתהמשקים
ב-135הפרותכלמסךפרותארבעהפיכמעט

פרות"."50(בקבוצתמשקים

המזוןעלותגדולותהיותרשלרפתותמסתבר
$429לעומת$659-לפרהגבוההיותרהקנוי

לרפתותכן,כמוקטנות.הכיהרפתותלקבוצת
יותרהרבהשונות'הוצאות'ישהגדולות

ל-קשורשזהיתכן.68$לעומת$170גדולות,

,BSTה-עלותאתלתמחרהצליחולאגםאם

BSTרומזיםאחריםנתוניםישיר.באופן
לחלקב-BSTמשתמשיםגדוליםשמשקים

מפרותיהם.גדוליותר

שנתקבלהחלבשמחירלציין,ישכךאגב
ככלוהלךגדלהנוכחישבסקרהחלבבמשקי
מ-יותר,גדולהיהבעדרהפרותשמספר

עדפרות""75-51בקבוצתש(/26.11$(
כוללפרות","250)במשקישעק(/37.21$

פרסים.

פרות"י052"שלמשקיםמראה,גם2טבלה

$459שכירהלעבודהיותרגדולותהוצאות
75עד"51בקבוצת$301לעומתלפרה,
ישהגדוליםלמשקיםזאת,לעומתפרות".

בשכר,לא-מתוגמלתלעבודההוצאותפחות
הקטנים.למשקיםבהשוואה

ישירות)(הבסיסיותההוצאותכלסך

גבוהותיותרב-$408היולפרהבממוצע
פרות",י052"הגדוליםהעדריםבקבוצת

שני,מצדפרות"."75-51לקבוצתבהשוואה
גדולהיותרהכנסהיצרוי052""הקבוצהמשקי
$1.כב-20לפרה

מתיחסכןגםאותנוהמענייניםההבטיםאחד

הבעלים-מפעיל-עבודתלטובתלהכנסה

המושקעההוןלערךבנוסףמנהל+משפחתו.
capital),(*equityקבוצתבמשקישמגיעה

לפרהכל-$618פרות""75-51

נכסשלערכוזהבארה"ב,המקובללפי=equityי
במדורגםראהשולמו.שטרםהחיוביםהחסרתלאחר זאת.בחוברתהלשון'פינת'

עםהקבוצהבמשקי)$418-$1214-$794(.
הגיעהלפרהההכנסהביותרהרבהפרותמספר

כאשראולם,)$132-+$42-$74(.ו8ו-ל$רק
-הפרותבמספראלהסכומיםמכפילים

יוצרהגדוליםבמשקיםהבעלים-מפעיל-מנהל

למחיית$84,509שלממוצעתהכנסה

ל-$42,835בהשוואהמושקע,ולהוןהמשפחה

זהאוליפרות"."75-51בקבוצתבמשקים
מבוססוגםבהחלטהגיוניאךזהמישהו,מפתיע

בשטח.נסיוןעל

שונותתישובשיטותלפיהייצורעלות
אחתלפיהייצורהוצאותאתלחשבנהוג
שיטות:משלש

שנמכרהראשוניתתוצרתליחידתהעלות-
לשוק;

שוות-ערךייצורליחידתהעלות

;(Equivalent)

תוצרתליחידתהשאדיתיתהעלות
שנמכרת.ראשונית
ככלתשובה,אותהיביאוהשיטותשלוש
בלבד.יחידבתוצרעוסקהייצורשתהליך

בתוצריםעוסקהייצורתהליךאםאולם,
להיותעשויותהתוצאותבזה,זההקשורים

שלקטןלאמספרחלבלמשקיבהחלט.שונות
לייצורמעברבזה,זהקשוריםשוניםתוצרים

ועגלים,עגלותיוצאות,פרותכגוןעצמו,החלב
מסיעלהנחותקואופרטיב,שלדיבידנדים

לגידוליםממשלתייםעידודתשלומיהכנסה,
לפיההשיטהאתלדעתחשובלכן,וכו'.שונים

הייצור.עלותאתמחשבים

העלות"בשיטתהשתמשוהנוכחיבסקר
העלותונישובלצורךשוות-ערך"ליחידת-ייצור

שהיאמשוםנבחרהזאתשיטהחלב.לייצור

חלבשלהייצורעלותהשוואתאתמאפשרת
גםזאתשיטהכן,כמוהחלב.מחירעםישירות

הוצאהסעיפישלהעלותחישובאתמאפשרת
משקל)(כמותשלשווה-ערךבסיסעלשונים
םעי1:[ף)(.חלב



.$פרה,-2000בשנתהחלבייצורהוצאות2.טבלה
פרותמס'העדרים,גודל

משקיםמספר
פרותמספרס"ה

למשקממוצעפרותמספר
פרה/cwtמשווקחלב
חלבק"ג))cwt45.50עבורמחיר
דונם,פרה))4%מספואשטחי

מחדשמכירהעלות
טנדרומשאית,רכבהוצאות
כימייםחומרים
בשכרעגלותגידול

מכונותקבלנים,שירותי
מ"ממספוא,קניית

וסידכימידשן

חלבהובלת
סולר)(ושמןבנזין

ביטוח

חלבבורסתהוצאות
ציודחכירת
ומרעהחווה-חכירה

תיקונים
וצמחיםזרעיםקניית

שונהאספקה
מסים

חשמל
וטרינריתועזרהתרופות
הזרעההוצאות
שונותהוצאות
לתשלוםחשבונותהתאמת
מראשתשלומיםהתאמת
קנויבקרערךהפחתת

ישירות)(בסיסיות,הוצאות

משכנתאותרבית
אחרתרבית
משפתחהבני-עובדיםשכר
קבועיםעובדיםשכר

משפחהבני-סוציאליביטוח
קבועיםעובדיםסוציאליבימוה

ציוד,מכונותמבנים,הפחתות

משוייכותהוצאותס"ה
משקהכנסותס"ה

המשקמפעילותנטוהכנסה



CWT-EQ/$.-2000בשנתהחלבייצורהוצאות3.טבלה-

פרותמס'העדרים,גודל
משקיםמספר
פרותמספרס"ה

למשקממוצעפרותמספר
פרה/cwtמשווקחלב
תלבק"ו)וcwt45.50עבורמחיר
דונם/פרה))4%מספואשטחי

מחדשמכירהעלות
טנדרומשאית,רכבהוצאות
כימייםחומרים

בשכרעגלותגידול
מכונותקבלנים,שירותי
מ"ממספוא,קניית

וסידכימידשן

חלבהובלת
סולר)(ושמןבנזין

ביטוח

חלבבורסתהוצאות
ציודחכירת
ומרעהחווה-חכירה

תיקונים
וצמחיםזרעיםקניית

שונהאספקה
מסים

חשמל
וטרינריתועזרהתרופות

הזרעההוצאות
שזנותהוצאות
לתשלוםחשבונותהתאמת
מראשתשלומיםהתאמת
קנויבקרערךהפחתת

ישירות)(בסיסיות,הוצאות

משכנתאותרבית
אחרתרבית
משפחהבני-עובדיםשכר
קבועיםעובדיםשכר

משפחהבני-סוציאליביטוח
קבועיםעובדיםסוציאליביטוח

ציוד,מכונותמבניס,הפחתות

משוייכותהוצאותס"ה
משקהכנסותס"ה

המשקמפעילותנטוהכנסה



בששההחלבייצורעלותאתמראה3טבלה
ניתןמזהל-CWT-EQ.בחישובעדרשלגדלים

בולטיםעדרגודלאיזהאצלבקלותלאבחן
עגלותגידוללמשל,השונים.ההוצאהסעיפי
הקרוןבמשקגדולעניןאינואומנה)(בשכר

סעיףפרות""250-151בקבוצתאךיחסית,

ושוב,CWT-EQ.לכל$0.31לידימגיעזה
פחותנראהזהסעיףפרות250מעלבעדרים

ווטרינריה,תרופותבסעיףגםלכךבדומהגבוה.

יותר,ל-2595מגיעהואהגדוליםשבעדרים

יותרעודפרות.100-51שללעדריםבהשוואה

העדריםבושונות,הוצאותבסעיףהדברמורגש

העדריםמקבוצותלכפלייםמגיעיםהגדולים

ה-BST.לעלותקשורשזהמניחיםהקטנים;

הצטיינופרות""75-51עםהמשקים

ביותרהנמוכותישירות)(בסיסיותבהוצאות

שבקבוצתבעוד)$7.31(,ל-CWT-EQבחישוב
מצבל-$8.13.מגיעזהסעיףפרות"י052"

-הבקרערךלהפחתתביחסנמצאדומה

$0.18-EQ-לCWT-$0.60לעומתהקטנים,אצל

הגדולים.העדריםאצל

-המשקמפעילותההכנסותלסךבאשר

"100-76ועםפרות""75-51עםהקבוצות

ל-CWT-EQגבוהההכילתרומההגיעופרות

הגיעופרות""75-51בקבוצתי86.1)(.

הבעלים-שלוניהולעבודהעבורלהכנסה

ההשקעהלהוןבנוסףמפעיל-מנהל+משפחה

ל-$2.49CWT-EQכדיעד

ממציתיסיכום

לכלהממוצעהפרותמספרכאןהמובאבמקד
החלבוכמותפרות108.8היההמשקים

פאונד20,546לפרהבממוצעהיתהשנמכרה
שבסקרלפרהשנתיתזאתכמותק"ג).)=9,340

מ-עולהבטורהגודלקבוצותששביןמתחלקת

קטניםהכיבעדריםק"ג))8,385פאונד18,425

הכיבעדריםק"ג))9,907פאונד21,796עד

המגמהאתלהזכירהראוימןכךאגבגדולים.

העלאתשלהאחרונותהשניםבמשךהכללית
הגדוליםבמשקיםיותרהגדולהלפרההתנובה

בעדרהפרותמספרגדילתעםיחדוזאת
לייצורהעלויותכלסךכשלעתמו.המרשים
CWT-EQיותר)$12.33-13.20(ב-$0.87היה

בשנתבארה"בהממוצעהחלבממחירגבוה
.2000
מזון/קנייתבולטתההוצאותסעיפימבין

ל-$211אולפרה,בממוצע$518-מספוא

-EQCWT-
$3,032,היההממוצעתלפרהההכנסהכלסך

ו-נמכרגידולעבור$2,394$79,חלבעבורמזה

מסך86%אי-לזאת,יוצאות.פרותעבור$141

תוצרתממכירתישירותבאוההכנסותכל

כדאיאוליגידול).יוצאות,פרותחלב,(הרפת

ממכירתההכנסותשאחוזזה,בהקשרלציין

הירידה91%;היה1999בשנתהרפתתוצרת

לעליהקשורהההכנסותכלמסךבאחוז

לעומת2000,בשנתממשלתיותבתמיכות

לה.שקדמההשנה

וו)

רווחיותעלהסקרעיקראתלהביאניסינו

גריבידישנערךשונים,בגדליםחלבמשקי

החלבמשקילרווחיותהמרכזמנהלפרנק,
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