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 שבמהלכם, שישי, עד רביעי בימים השנה חל השנה ראש

 גלמי חלב להוביל אפשרות היתה לא החג, הלכות בשל

 החלב משקי ברוב החלב. קולטות למחלבות מהרפתות

 חלב כמות להכיל המסוגלים חלב אחסון מכלי יש בארץ,

 כמתחייב וזאת הייצור שיא בתקופת בלבד, שעות 48 של

 )כולל ימים 4 - כ שנמשך החג חלב. איכות בדבר מהתקנון

 אחסון אמצעי היו לא לרפתנים, בו מצב יצר שבת(,

 חוסר היה והמחלבות, המועצה חישובי פי על מספיקים.

 כל בחשבון שנלקחו לאחר ליטר- מיליון 2 כ- של אחסון

 מכליות כולל הענף, לרשות העומדים האחסון אמצעי

החלב.

 עם משותף פורום במועצה הוקם החג, לפני חודשיים

 פתרון למצוא היתה שמטרתו בענף, השונים הגורמים

 ועקב בשבוע פעם התכנס הפורום בחג. האחסון לבעיית

השונים. התהליכים אחר

 חלופות מספר המועצה בחנה האחרונה השנה במהלך

 לפתוח היתה ביותר והמועדפת הראשונה החלופה לפתרון,

 בלבד, חלב קבלת לצורך הקולטות, המחלבות את חלקית

 זימנה כך לצורך בצהרים. שישי יום עד בלילה חמישי מיום

 הזרמים כל נציגי את המועצה

 ההכשרים נותני של החרדיים,

 לשכנעם מנת על לפגישה,

 כדי המחלבות, בפתיחת בצורך

 המועצה חלב. שפיכת למנוע

 תוכנית הרבנים בפני הציגה

 יעסקו אשר העובדים רוב בה,

יהיו למחלבות, החלב בפינוי

 דיונים בתום ושבת. חג חילול ימנע כך ידי ועל גויים

 פתיחת את לאפשר שלא הרבנים החליטו עימם, ושיחות

 ערכה לשיחות, במקביל החלב. קולטות המחלבות

 הרשויות עם הדרושים הסידורים כל את המועצה

 ימצא שלא החלב, פינוי את להסדיר מנת על המוסמכות,

 לאיכות המשרד בפיקוח לאתרים אחסון, פתרון לו

הסביבה.

 הבעיה, בפתרון לעזרה החלב מובילי גיוס - החלב מובילי

 העומדים המובילים כי ידענו להצלחה. מרכזי מפתח היה

 יכולת את היטב מכירים היצרנים, עם יומיומי בקשר

 פתרונות לספק הכלים, בידיהם יש ולכן שלהם, האחסון

 מסודרות, פגישות עמם קיימנו האחסון. לנושא יצירתיים

 היענותם ויומיומי. רצוף בקשר אתם ועמדנו בהם נעזרנו

 מבעוד צפויות בעיות על דיווחו הם דופן, יוצאת היתה

 לחפש להם וגרמו היצרנים של ערנותם את הגבירו מועד,

 חלב ואחסון נוספים מכלים רכישת כגון: אחסון פתרונות

 מובילי עודפת. אחסון קיבולת להם שהיתה יצרנים, אצל

 אלף 700כ- של נוסף, אחסון פתרון היוו עצמם החלב

 החלב משאיות של האחסון, קיבולת בעזרת ליטרים

שלהם.

 אנשי עם והדוק רצוף בקשר עמדה המועצה - המחלבות

 הרב מניסיונם תרמו אשר המחלבות ומנהלי הלוגיסטיקה

 ימים 4כ- של ייצור הפסקת בעבר. זה מסוג באירועים

 האחסון ביכולת ל״פקק״ גורמת במחלבה

 שנקלט הגולמי, החלב של והקליטה

 לאחר ״בסילואים״
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שניה השנה בר^ש ת

 החלב בשינוע פשוטות לא בעיות גם יצרה בלילה, שבת מיום החל החלב

 החלב איכות לגבי חששות וכן הייצור בכושר מגבלות בשל לייצור,

 לפגוע עלולה היתה נמוכה, חלב ואיכות ממושך אחסון לאחר הנקלטת,

 המחלבות כל לכן שלמים. בסילואים חלב לפסול ואפילו הסופי במוצר

 שאינו חלב של קליטה מראש, למנוע מנת על מחמירות, בבדיקות נקטו

המקובלים. בסטנדרטים עומד

 המועצה הפעילה בחג, החלב לאחסון פתרונות במציאת לטיפול במקביל

 התקשורת, בתחום שונים במומחים נעזרה ואף שלה המשברים צוות את

 בפרט. ובמחלבות בכלל בענף תדמיתית, פגיעה למנוע מנת על

 בו ממצב כלכלי, והפסד תדמיתי משבר שנמנע היתה הסופית התוצאה

 נשפך לא - מהשוק חלב ליטר מיליון 2כ- לפנות נאלץ כי כבד חשש היה

 מכך נובעת היא בענף. הגורמים כל של כבירה הצלחה זוהי כלל. חלב

 ומחלבות מובילים יצרנים, הגורמים: כל של מוקדמת, הערכות שהיתה

 אשר יצרנים כי להעיר, לנו חשוב הגדול. למאמץ ונרתמו פעולה שיתפו

 בדבר בתקנון ההנחיות פי על מהנדרשת נמוכה שלהם, האחסון קיבולת

 האחסון יכולת את להגדיל בהקדם, להיערך צריכים החלב, איכות

יותר הרבה רבה בקלות להתמודד נוכל כך שעות. 48ל- לפחות שלהם,

שטראס מחלבת חלב קבלת עמדות
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