
302חוברת

קוראים~מכתבי

ב-1מתחילהאישיתהמכסהביצועכיום,

לחציוןומחולקבדצמבר13ב-מסתייםבינואר,

קיץ.וחציוןחורף

מעודדהישראליהחלבבמשקהתכנוןענף

הקיץ,לחציוןהחורףמחציוןחלבהעברת

כך.עלומתגמל
קרקעעלצועדשאינוהבודד,היצרןבפני
עומדותלכל,ידועיםהבטיםוכמהמכמהיציבה
אפשרויות:שתי

אי-ביצועלייצראופטימלית,אפשרות1.

בחציוןההפרשאתלייצרהחורף,בחציון

זאת.העברהעלהתגמולאתולקבלהקיץ,

שאירועיםהסיכון,אתמעלהזאתאפשרות

בשליטתושאינםהקיץבחציוןשיקרו

לייצרביכולתולפגועעלוליםהיצרן,

האישיתהמכסהמלואייצוראתולהשלים

הקיץ.בחציון

המכסה,ביצועמבחינתהבטוחבצדלהיות2.

ההעברהשלהתגמולעלמראשלוותר
שלהמכסהמלואאתולבצעהקיץ,לחציון
האמיתי,החששמתוךזאתכלהחורף.חציון

ולאהקיץ,בחציוןלהשתבשעלולשמשהו
האישית.המכסהאתלמלאיהיהניתן

במשקהתכנוןענףלראשילהציעברצוני
ב-המכסותשנתאתלהתחילהישראלי,החלב

שנה.בכלביוליו
שמתחילההשנתיתהמכסהמילויתכנון
הבודדהיצרןעלמאדעדיקלהקיץ,בחודשי
החורף,בחודשיחלבייצורלגרועאולהוסיף

לעומתחלב,לייצרבעיהאיןלכולנוכידועבהם
בארצנו.הקשיםהקיץחודשי

מעריךאניבענף,המעורהותיקכרפתן
היצרןשלהתכנוןיכולתאתתשפרשהצעתי

בעיקרהקוסמטיתהינהזאתהצעתיהבודד.

היאאךוהמחלבות,החלבמועצתעבור
היצרןשלהייצורתכנוןלגבימאדמשמעותית

הבודד.

קודם?זהעלחשבנולאאיך-מדימאוחדלאלעילם

הקשהלמצבלהתייחסברצוניזהבמאמר
הישראליתהפרהנכנסתאליווהלא-פשוט

שבכוחנולדבריםוכןהמושביתהרפתובפרט
להשפיע.

רפתאתכשהקמנושניםכשלושלפניכבר
הגטאות),ולוחמיברוךמעייןשותפות(מעל"ה

ברפתהמשחקבכללילשינוימודעיםהיינו
הובילההתודעההרפורמה.עקבהישראלית

מינימלית,בצורהלהשקיעישכילגישה,אותנו

מאד.וזהירהמחושבת
עקבהתקבלההרפתותאיחודעלההחלטה

עיקריים:גורמיםמספר

בקיבוץלהשקיעשישהגבוההסכוםא.

הסביבה,באיכותבודד

חלב,מחירשחיקתב.
בהתייעלות.הצורךג.

המכסהביצועשלהתכנוןיכולתלשיפורהצעה
הישראלי.החלבבמשקהמשחקשםהואתכנון

מאידך.הייצור,ועל-מחדהצריכה,עלמבוססהתכנון

השנתית.הייצורמכסתאתמהווהאלהשנייםביןהמתאם

חבריםבברכת

טהרעמוס
עןדיקםמושב

ולנציגינוהחלטותלמקבלילרפתנים,גלוימכתב
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והחלבהבקרמשק80

בדומהמתנהלבתאגידיםוההפסדהרווח
אווירלמעטהכלעלמשלמיםבולמפעל

רביםשבמקומותמתברר,כיוםלנשימה.
בגללדוקאלאושונים,נראיםהמספרים
נרשמו.לארביםשסעיפיםבגללאלאהרפורמה

בצורהושוניםאמיתייםסעיפיםישנם
בחלקנהוגשהיהממהמשמעותית
שונים.בקיבוציםשנעשומהתמחירים

שלהחלבמחירשחיקתלכך,בנוסף
הדולר,עלייתהבשר,מחיריירידתהרפורמה,

החלבמוצקירףעלייתבמכסות,קיצוץ

יביאו-יקרבכסףהסביבהבאיכותוהשקעות

בטיפוללהשקיעשעתידיםמהקיבוציםחלק

מבחינהכדאיבלתילמצבהסביבהבאיכות

מקצועית.התקדמותוללאכלכלית

שגוייםומהלכיםהחלטותלמנועמנתעל

דבריםבשנילהשפיעישלדעתיכלכלית,

מרכזיים:

הרפת,לרווחיות2003לשנתהסקר1.

שוק.ביקושילפימכסותניוד2.

הסקרלגבי
כשביקשתיעינילנגדשעמדוהמטרות

היוהרפת,לרווחיות2003שלבסקרלהיכלל
לנסותוכךוקשהאמיתיתתמונהלשקף

מאדרצויעתידיים.חלבמחיריעלולהשפיע
השתתפותםעלמכתבשקיבלואלהשכל

ברצינותראש,בכובדיתייחסובסקר,
בנפשנוזהדברכיוב"צניעות",מקסימלית

הדגמהלצורךכולנו.עלישירבאופןוישפיע
להתייחסות:סעיפיםמספראתן

חוקיפיעללהיותחייביםעבודהימיא.
לכלולוישישראל,במדינתהנהוגיםהתעסוקה

שבתלעבודתולהתייחסוילדים,נוערבתוכם
חוק.ע"פוחופשהבראה13,משכורתוחגים,

בגיןההפרשותאתגםלכלוליששכרבהוצאות
אםשולמו.לאשעדייןלמרותופיצויים,חופש
הריחופשה,ימיוצוברלחופשיוצאלאהעובד

לכלולישחופשהאותהשלהצבירהעלותאת
פיצויים.לגבילכנ"השנתית.ההוצאהבמסגרת

תשלוםבעתולאהצבירהעלותאתלכלוליש
ישותיקקיבוץחברלכל(בפועל.הפיצויים

ביטוי).לידיבאיםשלאחופשהימימאות
ישזהכסעיף-וזבלתברואה,ביוב,ב.
ליטרמיליון3שלשרפתבחשבוןלקחת

צינוןכוללבשנהמיםקוב70,000מייצרת
מטופליםלמיםהסביבהאיכותתקןפרות.
ועלותו500B.O.Dשלבמינימוםלהיותצריך

צריךלקוב.ש"ח1.6הואמטופלקובשל

אלהמיםכניסתשעלותבחשבוןלקחת

ש"ח1.5עודבנוסףעולותאזוריותלברכות

להגיעיכולוביובבמיםטיפולומכאן,-לקוב

בשנה.שקליםאלפילמאות

שוקמחיר-וכלליותהנהלהג.
שונים.ושירותיםחשבונותלהנהלתאלטרנטיבי

ביותרהקשההמצב-למזוןהוצאותד.

בקיבוץהמזומנים.תזריםהואלתאגידים

הלוואהלוקחהגזברלמזומניםזקוקהכשהרפת
איןכזהבמצבשוק.בריביותהענפיםשארע"ח

מיניאחתדוגמההיקר.לכסףביטוילמעשה

1000שלערמהנראתהמסוייםבקיבוץרבות:

ניתןהקשכיהתבררריפוד.לצרכיקשטון

להוצאהביטויהיהלאוכךזבלתמורתלרפת
שימושנעשהלכך,בנוסףהקש.עבורהאמיתית

מקום.באףנרשםולאלעגלותכמזוןבקש

חייבים-מהקיבוץעזרוענפישירותיםה.

בעלישלהאלטרנטיביבמחיררשומיםלהיות

מבחוץ.מקצוע

בקיבוציםעלויותלברר-ואנרגיהמים1.

האמיתית.הכמותאתמוניםמותקניםשבהם

זהוכבדבעייתינושא-הלוואותהחזרז.
ההשקעותעקבהקרובותבשניםאותנוילווה

התייחסותומצריךהסביבה,באיכותהכבדות

שונה.

שלאשוניםסעיפיםישנםבתאגידיםח.

ארנונה,והם:הקיבוציםבכלשמופיעיםבטוח
מועצתחברישכרמשפטיות,הוצאותשכירות,

והחשמל,הטלפוניםמרכזייתהמנהלים,

הראשייםהמיםקוויבאחזקתשותפות

וכו'...לקיבוץהמובילים

המכסותניוד
זהכיהמכסותאתלפתוחשאסורלנונאמר

כיוםוכו'...הענףאתימוטטבחקלאים,יפגע

והחלבהבקרמשק80

בדומהמתנהלבתאגידיםוההפסדהרווח
אווירלמעטהכלעלמשלמיםבולמפעל

רביםשבמקומותמתברר,כיוםלנשימה.
בגללדוקאלאושונים,נראיםהמספרים
נרשמו.לארביםשסעיפיםבגללאלאהרפורמה

בצורהושוניםאמיתייםסעיפיםישנם
בחלקנהוגשהיהממהמשמעותית
שונים.בקיבוציםשנעשומהתמחירים

שלהחלבמחירשחיקתלכך,בנוסף
הדולר,עלייתהבשר,מחיריירידתהרפורמה,

החלבמוצקירףעלייתבמכסות,קיצוץ

יביאו-יקרבכסףהסביבהבאיכותוהשקעות

בטיפוללהשקיעשעתידיםמהקיבוציםחלק

מבחינהכדאיבלתילמצבהסביבהבאיכות

מקצועית.התקדמותוללאכלכלית

שגוייםומהלכיםהחלטותלמנועמנתעל

דבריםבשנילהשפיעישלדעתיכלכלית,

מרכזיים:

הרפת,לרווחיות2003לשנתהסקר1.

שוק.ביקושילפימכסותניוד2.

הסקרלגבי
כשביקשתיעינילנגדשעמדוהמטרות

היוהרפת,לרווחיות2003שלבסקרלהיכלל
לנסותוכךוקשהאמיתיתתמונהלשקף

מאדרצויעתידיים.חלבמחיריעלולהשפיע
השתתפותםעלמכתבשקיבלואלהשכל

ברצינותראש,בכובדיתייחסובסקר,
בנפשנוזהדברכיוב"צניעות",מקסימלית

הדגמהלצורךכולנו.עלישירבאופןוישפיע
להתייחסות:סעיפיםמספראתן

חוקיפיעללהיותחייביםעבודהימיא.
לכלולוישישראל,במדינתהנהוגיםהתעסוקה

שבתלעבודתולהתייחסוילדים,נוערבתוכם
חוק.ע"פוחופשהבראה13,משכורתוחגים,

בגיןההפרשותאתגםלכלוליששכרבהוצאות
אםשולמו.לאשעדייןלמרותופיצויים,חופש
הריחופשה,ימיוצוברלחופשיוצאלאהעובד

לכלולישחופשהאותהשלהצבירהעלותאת
פיצויים.לגבילכנ"השנתית.ההוצאהבמסגרת

תשלוםבעתולאהצבירהעלותאתלכלוליש
ישותיקקיבוץחברלכל(בפועל.הפיצויים

ביטוי).לידיבאיםשלאחופשהימימאות
ישזהכסעיף-וזבלתברואה,ביוב,ב.
ליטרמיליון3שלשרפתבחשבוןלקחת

צינוןכוללבשנהמיםקוב70,000מייצרת
מטופליםלמיםהסביבהאיכותתקןפרות.
ועלותו500B.O.Dשלבמינימוםלהיותצריך

צריךלקוב.ש"ח1.6הואמטופלקובשל

אלהמיםכניסתשעלותבחשבוןלקחת

ש"ח1.5עודבנוסףעולותאזוריותלברכות

להגיעיכולוביובבמיםטיפולומכאן,-לקוב

בשנה.שקליםאלפילמאות

שוקמחיר-וכלליותהנהלהג.
שונים.ושירותיםחשבונותלהנהלתאלטרנטיבי

ביותרהקשההמצב-למזוןהוצאותד.

בקיבוץהמזומנים.תזריםהואלתאגידים

הלוואהלוקחהגזברלמזומניםזקוקהכשהרפת
איןכזהבמצבשוק.בריביותהענפיםשארע"ח

מיניאחתדוגמההיקר.לכסףביטוילמעשה

1000שלערמהנראתהמסוייםבקיבוץרבות:

ניתןהקשכיהתבררריפוד.לצרכיקשטון

להוצאהביטויהיהלאוכךזבלתמורתלרפת
שימושנעשהלכך,בנוסףהקש.עבורהאמיתית

מקום.באףנרשםולאלעגלותכמזוןבקש

חייבים-מהקיבוץעזרוענפישירותיםה.

בעלישלהאלטרנטיביבמחיררשומיםלהיות

מבחוץ.מקצוע

בקיבוציםעלויותלברר-ואנרגיהמים1.
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ההשקעותעקבהקרובותבשניםאותנוילווה
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והחשמל,הטלפוניםמרכזייתהמנהלים,
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כיוםוכו'...הענףאתימוטטבחקלאים,יפגע



30281חוברת

לחשובועלינומשברשלבעיצומונמצאיםאנו
היום.עדשהתקבלומההחלטותשונהבאופן

בזמןובומחושביםסיכוניםלקחתעלינולכן

שניתןהדגשיםלהלןהענף.יציבותעללשמור

ליישמם:

שותפים.ביןהמרחקמגבלתאתלהורידא.

הסקטוריאליתהמגבלהאתלבטלב.

קיבוצים).-מושבים(שותפויותהמונעת

לנגב.רפתותהעברתלעודדג.

משופרים.מימוןתנאיד.

כלכלייםשיקוליםאחרימעונייןשיהיהיצרן

אפשרותלותהיהמהענף,לפרושואחרים

בידיעתסביריםשוקבמחיריבכבודלצאת

החלב.מועצת

והשקיעובענףלהישארשמעונייניםלאלה

להתמודדיותרטובהאפשרותתהיהיקר,כסף

ניודידיעלהרפתברווחיותהשחיקהעם

יודעיםכולנובסה"כמבוקרת.בצורהמכסות

להגברתיכולתישבארץהרפתותשלרוב
הרווחנוספות.בהשקעותצורךללאהייצור

יכולהמכסהמעלשמתקבלנוסףליטרלכל

ש"ח.1ל-להגיע

אותנוהביאושחלקםהמקטרגים,יגידו

יציבותכלזאתבצורהנעבודאם"זה:למצב

ממשפטןששמעתישונהדעהתתמוטט".הענף

אפשרכיהגורס,החלבבמכסותשמתמצא

לאאםבענף,לפגועמבליאחרתלעשות
הייתם"יוסיפו:המקטרגיםפוליטיקה.מערבים

בישראל?"חלבייצרועסקיםשאנשירוצים

אישאףיימצאלאהיוםבעבר,כמושלא

בענףכספואתשישקיעשפויאחדעסקים

והיהבהרבה.טובותהשקעותכשישנןהחלב

הסטנדרטיםבכללעמודיצטרךהריכזהאיש

וכו').הסביבהאיכות(המקובלים

לסיכום
ממושמעיםהיוהרפתניםהאחרונותבשנים
שונותולדרישותלשינוייםעצמםוהתאימו
הרפתניםוכו').החלבאיכותגנטיקה,(ומשונות

אנשי"ואילומרובהואחריותמקצועיותגילו
בשמירה.נרדמוהתמיכה"

האמיתיהחשבוןאתלעשותצריכהרפתכל

להיותכדאיהאםלראותבכדישלההעתידי
שישמאמיןאניבישראל.בעתידחלביצרן

נדעאםבישראל,החלבלרפתועתידחשיבות
תקופהנעבורמחושבתובצורהאחרתלחשוב
עניינילהיותהשתדלתיזהבמאמרזאת.קשה

פשוט.היהלאוזהבביקורת,ומאופק

למחשבהמומר
ממליטים,חולבים,הרפתנים,אנחנו

בחורף,מקורקופאיםקום,משכימימאביסים,
מרפאים,מזריעים,מצננים,בקיץ,מזיעים

מחובריםהסביבה,באיכותמטפליםמאחסנים,
במיםמטפליםביממה,שעות24מקוםלכל

וכו'...וכו'נלחציםמתרגזים,מתעמתים,ובזבל,
ליטרואילולליטר,ש"חפיולבסוףמקבלים

ש"ח!4עולהמינרליםמים

ארץ-לתנובתהסמלשהיתההפרהוגם
רפורמות,תהפוכות,עברההמתחדשת,ישראל

לשפופה,אותהשהפכווקיצוציםאילוצים
גאוה...וחסרתגחונהעלכמעט

עדיניואב
מעל"הרפתמנהל
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2003ינוארשלום,החלבליצרני

איןכיהודעה,תוךנחתםהרפורמההסכם1.

המ"ב.הסכמת/חתימתאתלקבלצורך

במועצתנציגיהבאמצעותההתאחדות
בהצבעה.להימנעלנכוןמצאההחלב

לשיפוריםלהגיעהמ"בנסיונותבהמשך,
שוליותתוצאותהניבוהרפורמהבתנאי

בלבד.

מצבעלינוהביאהמשוגעת'הפרה'אירוע2.
הפרותובשוקבכללהבשרבשוקנסבלבלתי
קיבלווטרינרייםהממשלה,שירותיםבפרט.

עלהכלאבלהנכונות,החחלטותאתכנראה
הכרחיתממשלתיתתמיכהוללאחשבוננו
דוגמהלקחולאכאןשכאלה.במקרים
החלבבענףהתומכותאירופהממדינות

אירומיליארד2.8שלבהקףשוטףבאופן

אתמפצותחריגיםבאירועיםובנוסף
נזקים.בעבורהחקלאים

כלבולמצבהגענוכינראהחלב:מוצרייבוא3.
כלללאחלבמוצרימייבאבינוניסיטונאי

המיובאיםשהמוצריםהסברינוכלקושי.
כלפישעלמסובסדיםמוצריםהםמאירופה

עלנפלויבואם,אתלהתיראסורהחוקים""
מוצריםשליבואוהשיא,אטומות.אוזניים

המחלבותאחתידיעלהנעשהמוגמרים
מהרפתניםבוטההתעלמותתוךהגדולות
ביותר.קשהבמצוקההנמצאים

מחירלתחשיבהמכניזםהמטרה:מחיר4.

האחרונות,בשנתייםבנומכרסםהמטרה
הרבעוניתבשיטההמטרהמחירחישוב
עלהנקבותבשרמחירשלההשפעהופריסת

להפסדיםלנוגורמתשלמהשנהפני

רפורמה,שחיקתכמובן,בתוספת(עצומים.
התייעלות).שחיקתסקר,שחיקת

התאחדותכלכלניתבורושק,רחלקובעת
ישראל:חקלאי

תישחקיחסיתהקטנההמשפחתיתהרפת4
לייצרשימשיכושרפתניםכך,ברווחיותה

שלוהולךגדללחלקיידרשוזאתבמסגרת
הכנסתםלהשלמתנוספיםעיסוקים
המלאה.

שיחליטויחסיתקטנותמשפחתיותרפתות4

הקייםההוןימצומכסתן,אתלמכורלא

ובמידההכרחיותחדשותבהשקעות

מאוחריםבשלביםיסגרולכןמינימלית,
יותר.

שפללנקודתהענףאתמביא2003ינואר
איןבו.העוסקיםכבודעלמאבקהמחייבת

כבראםגםוכעת,החלבבמחיררזרבותיותר
דחוףצורךישרכבות",מעטללאאיחרנו"

הענף.עתיד-עתידנועלולהיאבקלקום
כלאתכברניסינוכיונן.לשנותחייבתהמ"ב

הגיעההסברים.כלאתכברוהסברנוהדרכים

נחמדים"."פחותלהיותהזמן

הנהלתהקרובהבתקופהכימאמיניםאנו
אשרלוחםמקצועילאיגודלהפוךצריכההמ"ב

ולשקטסבירהלרווחיותזכותנועליתמודד
יעילמענףבכבודהפרנסהזכותתעשייתי.

התעשייהלדרישותעתבכלעצמוהמתאים
אחתלהיפטר""עלינוחובהבסיסית.זכותהיא

בשנתיים/בענףשאוחזתמהתזזיתולתמיד

האחרונותשלוש

הענףמצבהנדון:

והבקרהחלבמחידיהענף.שלהקשהמצבואתאלהבימיםחשמאתנוואחדאחדכל
האחרונותבשניםהגיונית.פרנסהוללאכבודללאהיצרניםאותנומותיריםשנשחקו
המ"ב.אותנו,המייצגלגוףהתייחסותללאהממשלהבמשרדיקשותהחלטותנתקבלו

ניתןשלאמנתעלההחלטות,מקבליאצלמעמדלעצמהליצורהצליחהלאההתאחדות
הסכמתה.ללאהחלטותלקבליהיה
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ולשקטסבירהלרווחיותזכותנועליתמודד
יעילמענףבכבודהפרנסהזכותתעשייתי.

התעשייהלדרישותעתבכלעצמוהמתאים
אחתלהיפטר""עלינוחובהבסיסית.זכותהיא

בשנתיים/בענףשאוחזתמהתזזיתולתמיד

האחרונותשלוש



30283חוברת

למאבק:המרכזייםהנושאים
המחיר.שחיקתשלמיידיתהפסקה1.
הסביבה.איכותתקנותשינוי2.
חלומוצרייבואנגדפשרותללאמלחמה3.
המשוגעת.הפרהנזקיעלפיצוי4.
לשחיטועגליםיבואשלמיידיתהפסקה5.

הנהלהכחברילשמשלאחרונהשנבחרנואנו
לזכורישהיעדים.להשגתשביכולתנוכלנעשה

כולנושלגורפתונכונותתמיכהתידרשכי
למאבק.

אביגדורמושב-קמהאלון
צבירמתמושב-דובליןעוזי

הכפריתאמריקהשביןהקשרעל
הישראליתבחקלאותלרפורמה

הנשכחת"העניה,הכפרית,אמדירנה"במאמר

טיימסבניו-יורקשהופיעאינן,טימותימאת

מיוםב"הארץ"לעבריתבתרגוםוהובא

רבענייןבעלותאמירותכמהמצאתי03.01,31.
באמריקהכמוכיהסבוריםמאתנולאלהביותר
לגודל".היתרון"אתלעודדכאןגםצריך

הגדליםובאלימותבפשעעוסקהמאמר
מדיניותקיימתבההכפרית,באמריקהוהולכים

הגדולות.החוותוסיבסודלעידודממשלתית
האומריםיש"כינאמרלסיבסודבהתייחסות

החקלאותלעסקיהפדרליותשהסובסידיות

"6~70ליוזמה,"רוחכלחנקומסחריותולחוות

נדיבותעלנשעניםבנברסקהמהחוואיםבקרוב

כן,פיעלואףבעסקים.להישארכדיהממשל
מתרחשתביותרהגדולההכלכליתהקריסה
הץ'קים"בחקלאות."התלוייםבאזורים

שלהגדולותלחוותזורמיםביותרהשמנים
שניהבאבעשוריחלקהחוות...חוקתאגידים.
בתשלומיםדולרמיליארדמ-125שלישים
שחקלאיםאלאהחוות...שלהעליוןלעשירון

המיםמעלראשםאתלהחזיקמצליחיםשרק
מיליוןכ-1.2הסובסידיות.מבועתנהניםאינם

בארצות-הבריתהמשקיםמיליוןמשני

לשנהדולראלפיםמעשרתפחותמרוויחים
שנתיות".במכירות

הבלתיהאפשרויותבארץשם,-כאןעד

הרעיונות.אתשואביםאנחנוממנהמוגבלות

שלמינימוםצריךהדבר,אותוכמעטואצלנו
כפיאולרפורמהלהיכנס""כדיחלבמכסת

מכסהשקנההמושביםבאחדחקלאילישאמר
למינימוםליטרכ-10,000עודלוחסריםאבל

רקזהכילו,נאמרושאלכשפנהכיהנדרש,
משקו.אתלחסליאלץשהואעדזמןשלעניין

לאיחודשהולכיםלמשקיםבונוסנותניםאצלנו

וזאתבבית.לייצרשממשיכיםאלהחשבוןעל
והרפתותהאיחודכיברור,לכולםכאשר

ויותרעצמיתעבודהפחותמשמעותםהגדולות
המצוקה.מארצותאבטלהשליבוא

וזולהזרהלעבודהומעברהקטןהמשקחיסול
שיביאמהוזהמאמריקהשלמדנומהזה

כמותוצאהלאותההתהליךשלבסופו
באמריקה.

קרולעופר
החקלאית''

למערכת.הגעתםסדרלפיקוראים'מכתבי'פירסום"
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