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זה נכון במיוחד בהמלצות העוסקות בחלק הפגיע ביותר - מקטע ייצור 

החלב. המלצות הוועדה עוסקות בעיקר ברפתנים, שזו חוליה בשרשרת 

הערך של מוצרי החלב, שקל מאוד לעסוק בה כי הכול בה שקוף. 

"במקטעי המחלבות ורשתות השיווק, מקטעים שהם בעלי מבנה שוק 

ברור   - הרווחים האדירים שלהן  במיוחד כשמגלים את   - מונופוליסטי 

לנו שאלה הם המקטעים שבהם יש הרבה מה לעשות כדי להחזיר את 

המחירים לשפיות. אלא שאף אחד, כולל הוועדה הזו, לא מעז לטפל בהן". 

מדוע לא להחזיר לפיקוח כמה מוצרים בסיסיים? 
"לדעתי, המצב שנוצר במשק החלב מוכיח שהיה צריך להשאיר חלק 

מהמוצרים בפיקוח. עכשיו, כשהבנו מה קורה כשמסירים את הפיקוח 

בשוק, ששניים ממקטעיו הם בעלי אופי מונופוליסטי, יש הכרח להחזיר 

כלא  מתגלה  כששוק  כי  אמר  הממשלה  שראש  "אף  לפיקוח.  אותם 

תחרותי, צריך לטפל בו. אז הוא הולך לטפל בכשל השוק הזה במקטע 

הכי חלש שלו, במקטע שלא אחראי לכשל הזה, כי מקטע ייצור החלב 

והוא שקוף מכל הכיוונים",  הגולמי נמצא תחת פיקוח מאז ומתמיד, 

אומר קמחי. "ברור שחלקן של המחלבות והרשתות בשוק החלב לא 

מתנהל באופן תחרותי. נכון שיש עשרות מחלבות ורשתות, אלא שכולן 

מתיישרות לפי הגדולות. במקטע המחלבות הן מתיישרות לפי תנובה 

לשלוף  ניתן  שלא  לומר  חשוב  ושופרסל.  מגה  לפי  השיווק  ובמקטע 

והמחלבות  הרשתות  של  המונופוליסטיים  הרווחים  מהם  מהשרוול 

ממבנה השוק הזה ומהי חלוקת העוגה ביניהן. פילוח הנושא הזה מחייב 

עבודה מעמיקה, שוועדת החלב פטרה את עצמה ממנה". 

"מיותר להזכיר את הקוטג'" 
האם ענף הייצור אינו קרטליסטי? 

קרטל  שזה  אלא   - בזה  זה  מתחרים  לא  שהרפתנים  בכך  קרטל  "זה 

שמחיריו מפוקחים והתמורה ליצרנים )מחיר המטרה( מצויה בפיקוח, 

בעוד שהמחירים שגובים שני המקטעים האחרים - המחלבות והרשתות 

אינם מפוקחים. במקטעים האלה צריך להתמקד הטיפול. 

ואנחנו  חריגה,  בצורה  שהתייקרו  המוצרים  את  לפיקוח  להחזיר  "יש 

יודעים מהם. אפשר לחשב את עלויות הייצור של כל אחד מהמוצרים 

האלה, ולראות מה היה מחיר המוצר כשהיה תחת פיקוח ומה מחירו 

כיום - ומיותר להזכיר את גבינת הקוטג'". 

עד לאחרונה מכרו הרשתות והקמעונאים האחרים לבן 
גביע  לגביע.  שקלים   1.4  - פיקוח  תחת  היה  שמחירו 
נמכר ב-3.6 שקלים - פער  לבן,  יוגורט, שהוא בעצם 
של 160%. האם זהו הרווח המונופוליסטי שגוזרים שני 

מקטעי השיווק האלה? 
אם  רווח.  זהו  אבל  מונופוליסטי  רווח  לזה  לקרוא  רוצה  הייתי  "לא 

רווחת הצרכנים בראש מעיינינו, אנחנו צריכים לחשוב איך לצמצם את 

הרווח הזה. אם הממשלה סבורה שמחיר כזה הוא עושק, היא צריכה 

להתערב. היא ביקשה פתרון אינסטנט וקיבלה מהוועדה שבחרה לשם 

כך פתרון אינסטנט. 

- הוא  יפגע רק במקטע שלא אחראי ליצירת הבעיה  "זה פתרון שלא 

גם יחמיר אותה. ממנים לוועדה הזו פקידים במשרד האוצר והתמ"ת, 

בתחום,  החלטות  ומחליטים  חלב  שוקולד  מחפיסת  פרה  שמכירים 

יודע  והוא  כלכלן  הוא  נתניהו  פועל.  הוא  איך  מושג  שום  להם  שאין 

היטב מי אחראי לכשל השוק הזה. אז או שהוא לא יכול, או שהוא לא 

רוצה לטפל באחראים לכשל הזה. כדי לטפל בכשל הזה חייבים לעשות 

עבודה יסודית בניתוח מרכיבי הרווחיות בענף וזה לא נעשה". 

קמחי אומר כי הציבור אינו מבין כל כך בנושא וחושב, בניגוד למצב 

כיום, כי הרפתנים עושים הון על גבו. 

"הציבור רואה מהכביש רפתות ענקיות והוא אומר וואו! אבל הציבור 

לא רואה ולא יודע שהרווח לרפתן הוא פחות מסביר ביחס להשקעה. 

הוא לא רואה שהרפתן מתפרנס בכבוד ולא יותר מזה. החלטת ראש 

הממשלה לאמץ את המלצות ועדת קדמי משדרת כי הממשלה רשאית 

פוליטיים,  מטעמים  שתחפוץ  רגע  בכל  המשחק  חוקי  את  לשנות 

אידיאולוגיים או פופוליסטיים. 

"אומרים לנו 'נגדיל את המכסות לרפתות קטנות'. אבל איזה רפתן קטן 

ירצה לגדול כשמחר שוב יבואו וישנו לו את חוקי המשחק". 

קמחי טוען כי הפתרון הפשוט ביותר הוא להחזיר את הקוטג' לפיקוח, 

אך בשל האידאולוגיה של ראש הממשלה היא חיפשה פתרונות אחרים 

- ופשוטים פחות. 

"הוועדה הזאת עשתה שמיניות באוויר כדי לא לנקוט בפתרון הכי פשוט, 
מי  של  האידיאולוגיה  את  לרצות  כדי  ופעלה  מוצדק,  והכי  חברתי  הכי 

 ."שמינה אותה

יואב צור ורעייתו, ממובילי המאבקהצטרפות להפגנות המחאה לצדק חברתי
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מאה אחוז חלב ישראלי
זה הזמן לאמנה בין היצרנים למחלבות

לפני כשנתיים כתבנו מאמר על הידוק הקשר בין המחלבות ליצרנים, כדי למנוע את הייבוא של מוצרי חלב 
וחומרי גלם ולעשות הכול מחלב ישראלי. והנה אנחנו נמצאים כיום, בפתיחה בלתי מבוקרת של יבוא הגבינות 
עד לרמה של 20% מכס על כל כמות )עד 2016( וסכנה מוחשית וגדולה לכל יצרני החלב - ההצעה של אמנה 

בין שני הצדדים מקבלת משנה תוקף והיא התשובה הראויה ב"חלופה הציונית" של הענף

איך שגלגל מסתובב לו
התהפוכות שעובר ענף החלב בעולם ובעקבותיו גם בישראל, ממחישות 

גלם,  חומר  יצרני  של  במעמד  שנמצאים  החלב  יצרני  של  מצבם  את 

שעם כל חשיבותם, מרחב התמרון שלהם נמוך לאין שיעור, מזה של 

התעשייה.

המחסור בחלב בעולם, לפני כארבע שנים, וההתייקרות גדולה במחירו, 

גופים רבים בתעשיית המזון לדרוש חלב טרי מקומי, כמרכיב  הביאו 

שכבר  רבים  יבואנים  שלהם.  הייצור  בהרכב  מרכזי 

התרגלו לאבקת חלב ולחמאה מיובאים, פנו למועצת 

החלב ודרשו לקבל, גם הם, מהחלב של יצרני ישראל 

- זה היה כדאי להם.

המתכננים,  ידי  על  שהועמד  לאתגר  נענו  הרפתנים 

וייצרו  פרות  צופפו  הזנה,  שיפרו  זנב",  כל  "החזיקו 

יותר ויותר, בעלות שולית הולכת וגדלה.

חומרי  מחיר  התהפך,  הגלגל  בחיים,  שקורה  וכמו 

להשיג  ניתן  בתלילות,  ירדו  בעולם  החלביים  הגלם 

מגוון של אבקה וחמאה במחירים שמשאירים רווח 

- היבואנים "התאדו" מתוצרת ישראל וחזרו לייבא. 

בהמשך הגלגל, חוזרים ליצרני חומר הגלם ואומרים 

להם, "תעצרו כי אין מה לעשות עם עודפי החלב". 

הרפתנים, ממושמעים כתמיד, מוכרים פרות ועושים 

מאמץ להקטין ייצור, באופן מדורג.

וגדלו  שהלכו  וחמאה  אבקה  עודפי  עם  נשארנו  כך 

אבקה.  טון  כ-10,000  הזמנים  כל  של  לשיא  והגיעו 

הדרישות  מוצף,  היה  העולם  כי  לייצא  היה  קשה 

של הקונים עולות ומאמירות והענף משקיע עשרות רבות של מיליוני 

שקלים בפינוי עודפי החלב.

מתייקרים  הגלם  חומרי  מחירי   ,2011 לקראת  מסתובב,  שוב  והגלגל 

לרפתנים,  פונים  ושוב  גלם  חומרי  וחסרים  מתאדה  האבקה  ומלאי 

מגדילים מכסות, מרחיבים את הרצועה עד בלי די, ועובדים על הגבול 

הדק של מחסור חמור בשוק.

גלם  וחומרי  חלב  מוצרי  של  הייבוא 
חלביים

ולשמות  למוצרים  מתרחב  הוא  וגדל,  הולך  הייבוא 

שונים: מוצרים מוגמרים, רכיבי חלב לתהליכי ייצור 

כחושה  חלב  אבקת  חיוניים(,  ותוספים  )מחמצות 

ושמנה, חמאה תעשייתית, קזאינטים, וכיום הלהיט 

שונים  ובשמות  בהרכבים  חלב,  תערובות  הוא 

שנועדים לעקוף את המכס ולקבל פטורים ממס.

היקף הסחר העולמי ברכיבי חלב מסתכם ב-6%-7% 

ואילו הייבוא לישראל כבר הגיע ל-20% והוא נמצא 

בעלייה מתמדת.

והנה, שר האוצר חתם לאחרונה על צווים להורדת 

הגדולה,  והמחלבה  המכסות  ולהגדלת  המכסים 

גבינות  טון   100 לייבא  פנתה  אף  תנובה,  מחלבת 

קשות להשלמת צרכיה. 

הגבינות  ייצור  קווי  סגירת   - זמן  של  עניין  רק  זה 

הקשות בתל יוסף וייבוא מסיבי של גבינות לישראל. 

אמנם, דוח קדמי מציע לאסור על המחלבה הגדולה 

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il

מאה אחוז חלב ישראלי

מדיניות הייבוא
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ועל רשתות השיווק לעסוק בייבוא, אך לא ברור התוקף המשפטי של 

מהלך כזה.

- מחלבות  כל הענף  על  הגדול  הוא האיום  הייבוא 

ויצרנים כאחד. גם אם כדאי לייבא בטווח הקצר 

של  קבועה  פתיחה  אזי  אחדים,  ולמוצרים 

נוספים  לגורמים  תאפשר  לייבוא,  המשק 

כל  את  ולסכן  קבוע  באופן  להיכנס 

השותפים לענף.

להתנגד  כולנו,  של  משותף  עניין  יש 

הישראלי  הצרכן  את  ולהרגיל  לייבוא 

ישראלית,  מתוצרת  חלב  מוצרי  לאכול 

מתוצרת  מוצרים  יצרוך  הוא  כן,  לא  שאם 

זרה וכולנו נפסיד.

נמצא  החלב  מועצת  ידי  על  בעבר  שנעשו  מסקרים 

שהצרכן הישראלי נאמן לתוצרת ישראל ומעדיף אותה 

וגם  החלביים  הגלם  חומרי  היא  העיקרית  הבעיה    - הייבוא  פני  על 

מוצרים שיגיעו באיכות ירודה ובמחירים נמוכים.

אמנה בין היצרנים למחלבות
האינטרס של כל השותפים לענף זהה בתחומים רבים. שני הצדדים - 

ומחלבות, מתפרנסים מהחלטות הצרכן, שמעדיף מוצרי חלב  יצרנים 

של  תוצר  שיקנה  רוצים  אנחנו  אחרים.  תחליפיים  מוצרים  פני  על 

יהיה מחומרי גלם ישראליים,  וגם רוצים שזה  המחלבות הישראליות 

שאותם מייצרים הרפתנים בישראל.

יש מקום לאמנה בין היצרנים למחלבות, בשיתוף מועצת 

החלב, על כללי עבודה משותפים ושקופים.

 במאבק על עתידה של תנובה נחתם הסכם 

למשך  בקר,  מגדלי  להתאחדות  תנובה  בין 

15 שנה, ובו הוסכם  במפורש, בין היתר: 

1. מדיניות קבוצת תנובה במשק החלב
משק  בתכנון  תתמוך  תנובה  קבוצת   1.1

מכסות  משטר  ובקיום  בישראל  החלב 

לכל  תתנגד  וכן  בישראל  אפקטיבי  חלב 

מהלך הנוגע לרגולציה של הענף, אשר עשוי 

ובקיום  בישראל  החלב  משק  בתכנון  לפגוע 

שקביעת  בכך  תתמוך  תנובה  המכסות.  משטר 

בפועל  הכוללת  צריכתו  על  תתבסס  המכסות  היקף 

)ע"י כלל המחלבות( של חלב גולמי. 

 - הענף  כל  על  הגדול  האיום  הוא  הייבוא 
לייבא  כדאי  אם  גם  כאחד.  ויצרנים  מחלבות 
פתיחה  אזי  אחדים,  ולמוצרים  הקצר  בטווח 
לגורמים  תאפשר  לייבוא,  המשק  של  קבועה 
כל  את  ולסכן  קבוע  באופן  להיכנס  נוספים 

השותפים לענף

יבוא מוצרים וחומרי גלם חלביים לישראל - שבע שנים

2004200520062007200820092010

272366272434323444209גבינה טרייה 

761062149114622654גבינה מגורדת 

1,100739288297175256288גבינה מעובדת 

70494240513344גידים כחולים 

1,5601,5751,2019999387781,485גבינות קשות 

3,0782,8352,0171,8611,6331,7372,080סך הכול גבינות 

783606689677643652553ג'מיד - יוגורט מוקשה

4074297006145885861,386חמאה    

2,9543,2183,2945,0766,4062,9084,944אבקה מחלב כחוש   

3,6264,0963,5383,1232,6773,0392,097אבקה מחלב מלא 

575332268318383242277 חלב מרוכז 

3,7694,4634,1552,1639721,2121,183חלבוני חלב מרוכזים 

2,3442,4132,5572,1522,7031,8501,497אבקת מי גבינה 

6895866199549521,2391,311גלידות

2,5472,6372,9293,6795,2775,5285,308תחליפי גבינה

2,7883,1622,5711,5134,8093,7343,785תערובות המכילות חלבוני חלב 
המקור - שנתון 2010 של מועצת החלב

סמליל על כל מוצר
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1.2 קבוצת תנובה תתמוך במדיניות הלאומית של הגנה על הייצור המקומי 
בישראל ותפעל למניעת הגדלת חשיפת משק החלב המקומי לייבוא. 

ניתן להרחיב את היקף ההסכמות לכדי  על בסיס ההסכם עם תנובה 

אמנה בין המחלבות )במשותף, או עם כל אחת בנפרד( לבין היצרנים, 

שבה כל אחד יתרום את חלקו לקידום הענף ולרווחת חבריו.

תרומת היצרנים
אספקת מלוא הביקושים המקומיים לחלב גולמי, בכמות ובאיכות   .1

הראויה.

ייצור של כל צריכת החלב בעונת הקיץ במודל שיוסכם בין השותפים   .2

לענף.

הגדרה משותפת של נושאי סביבה שיש בהם להעלות את תדמית   .3

פוטנציאל השיווק של  ולשפר את  בעיני האזרחים-הצרכנים  הענף 

ענף החלב - "רפת ירוקה": 

רווחת הפרה, בקרת מזונות, חיסכון ומחזור מים, עמידה בדרישות   

איכות הסביבה, אנרגיה סולרית, טיפוח העובד ברפת, טיפוח סביבת 

הרפת.

המחלבות
שימוש בחלב טרי בכל תהליכי הייצור ובכל המוצרים שהמחלבות   .1

מייצרות.

חשוב לשים תווית גם על החמאה

ישראלי,  חלב   100% בהם  שיש  החלב  מוצרי 
לתווית במאמר  בדומה  תווית שתעוצב  ישאו 

זה. זהו תו ישראלי "כחול לבן", בצבע ירוק

��� ���� ��� ������.indd   47 11/09/2011   12:58:00



46

ועל רשתות השיווק לעסוק בייבוא, אך לא ברור התוקף המשפטי של 

מהלך כזה.

- מחלבות  כל הענף  על  הגדול  הוא האיום  הייבוא 

ויצרנים כאחד. גם אם כדאי לייבא בטווח הקצר 

של  קבועה  פתיחה  אזי  אחדים,  ולמוצרים 

נוספים  לגורמים  תאפשר  לייבוא,  המשק 

כל  את  ולסכן  קבוע  באופן  להיכנס 

השותפים לענף.

להתנגד  כולנו,  של  משותף  עניין  יש 

הישראלי  הצרכן  את  ולהרגיל  לייבוא 

ישראלית,  מתוצרת  חלב  מוצרי  לאכול 

מתוצרת  מוצרים  יצרוך  הוא  כן,  לא  שאם 

זרה וכולנו נפסיד.

נמצא  החלב  מועצת  ידי  על  בעבר  שנעשו  מסקרים 

שהצרכן הישראלי נאמן לתוצרת ישראל ומעדיף אותה 

וגם  החלביים  הגלם  חומרי  היא  העיקרית  הבעיה    - הייבוא  פני  על 

מוצרים שיגיעו באיכות ירודה ובמחירים נמוכים.

אמנה בין היצרנים למחלבות
האינטרס של כל השותפים לענף זהה בתחומים רבים. שני הצדדים - 

ומחלבות, מתפרנסים מהחלטות הצרכן, שמעדיף מוצרי חלב  יצרנים 

של  תוצר  שיקנה  רוצים  אנחנו  אחרים.  תחליפיים  מוצרים  פני  על 

יהיה מחומרי גלם ישראליים,  וגם רוצים שזה  המחלבות הישראליות 

שאותם מייצרים הרפתנים בישראל.

יש מקום לאמנה בין היצרנים למחלבות, בשיתוף מועצת 

החלב, על כללי עבודה משותפים ושקופים.

 במאבק על עתידה של תנובה נחתם הסכם 

למשך  בקר,  מגדלי  להתאחדות  תנובה  בין 

15 שנה, ובו הוסכם  במפורש, בין היתר: 

1. מדיניות קבוצת תנובה במשק החלב
משק  בתכנון  תתמוך  תנובה  קבוצת   1.1

מכסות  משטר  ובקיום  בישראל  החלב 

לכל  תתנגד  וכן  בישראל  אפקטיבי  חלב 

מהלך הנוגע לרגולציה של הענף, אשר עשוי 

ובקיום  בישראל  החלב  משק  בתכנון  לפגוע 

שקביעת  בכך  תתמוך  תנובה  המכסות.  משטר 

בפועל  הכוללת  צריכתו  על  תתבסס  המכסות  היקף 

)ע"י כלל המחלבות( של חלב גולמי. 

 - הענף  כל  על  הגדול  האיום  הוא  הייבוא 
לייבא  כדאי  אם  גם  כאחד.  ויצרנים  מחלבות 
פתיחה  אזי  אחדים,  ולמוצרים  הקצר  בטווח 
לגורמים  תאפשר  לייבוא,  המשק  של  קבועה 
כל  את  ולסכן  קבוע  באופן  להיכנס  נוספים 

השותפים לענף

יבוא מוצרים וחומרי גלם חלביים לישראל - שבע שנים

2004200520062007200820092010

272366272434323444209גבינה טרייה 

761062149114622654גבינה מגורדת 

1,100739288297175256288גבינה מעובדת 

70494240513344גידים כחולים 

1,5601,5751,2019999387781,485גבינות קשות 

3,0782,8352,0171,8611,6331,7372,080סך הכול גבינות 

783606689677643652553ג'מיד - יוגורט מוקשה

4074297006145885861,386חמאה    

2,9543,2183,2945,0766,4062,9084,944אבקה מחלב כחוש   

3,6264,0963,5383,1232,6773,0392,097אבקה מחלב מלא 

575332268318383242277 חלב מרוכז 

3,7694,4634,1552,1639721,2121,183חלבוני חלב מרוכזים 

2,3442,4132,5572,1522,7031,8501,497אבקת מי גבינה 

6895866199549521,2391,311גלידות

2,5472,6372,9293,6795,2775,5285,308תחליפי גבינה

2,7883,1622,5711,5134,8093,7343,785תערובות המכילות חלבוני חלב 
המקור - שנתון 2010 של מועצת החלב

סמליל על כל מוצר
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1.2 קבוצת תנובה תתמוך במדיניות הלאומית של הגנה על הייצור המקומי 
בישראל ותפעל למניעת הגדלת חשיפת משק החלב המקומי לייבוא. 

ניתן להרחיב את היקף ההסכמות לכדי  על בסיס ההסכם עם תנובה 

אמנה בין המחלבות )במשותף, או עם כל אחת בנפרד( לבין היצרנים, 

שבה כל אחד יתרום את חלקו לקידום הענף ולרווחת חבריו.

תרומת היצרנים
אספקת מלוא הביקושים המקומיים לחלב גולמי, בכמות ובאיכות   .1

הראויה.

ייצור של כל צריכת החלב בעונת הקיץ במודל שיוסכם בין השותפים   .2

לענף.

הגדרה משותפת של נושאי סביבה שיש בהם להעלות את תדמית   .3

פוטנציאל השיווק של  ולשפר את  בעיני האזרחים-הצרכנים  הענף 

ענף החלב - "רפת ירוקה": 

רווחת הפרה, בקרת מזונות, חיסכון ומחזור מים, עמידה בדרישות   

איכות הסביבה, אנרגיה סולרית, טיפוח העובד ברפת, טיפוח סביבת 

הרפת.

המחלבות
שימוש בחלב טרי בכל תהליכי הייצור ובכל המוצרים שהמחלבות   .1

מייצרות.

חשוב לשים תווית גם על החמאה

ישראלי,  חלב   100% בהם  שיש  החלב  מוצרי 
לתווית במאמר  בדומה  תווית שתעוצב  ישאו 
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חלב   100% בהם  שיש  החלב  מוצרי   .2

בדומה  שתעוצב  תווית  ישאו  ישראלי, 

ישראלי  תו  זהו  זה.  במאמר  לתווית 

"כחול לבן", בצבע ירוק. 

את התווית ניתן לשים כבר היום על רוב   

מוצרי החלב, חלב שתייה, גבינות למיניהן, 

חמאה ועוד. 

המחמצות  את  בישראל  לפתח  מאמץ  יעשה   .3

והתוספים למוצרים שמיובאים כיום. אם במפעל מי 

הגבינה באלון תבור או במחלקות אחרות במחלבות.

וגלויים  שקופים  יהיו  לסוגיהם,  חלב,  רכיבי  יבוא  נושאי  מכלול   .4

באמצעות מועצת החלב.

שיתוף פעולה מלא במאמצים לייצר את מלוא הביקושים בקיץ.  .5

מועצת החלב
תשמש כשותף מלא להסכמה על האמנה  .1

תפעל לרכז את כל הנתונים על יבוא רכיבי החלב ומוצריו וכן על   .2

הדרישות המקצועיות לתוספים מיוחדים.

של  ומכירה  הקיץ  חלב  של  מלאה  לאספקה  יצירתי  מהלך  תיזום   .3

העודפים שיצטברו בחורף.

תצא במסע פרסום לנושא - "100% חלב ישראלי",   .4

בנוסף למסע המוצלח של "3 ביום".

בשיתוף  למחלבות,  היצרנים  בין  משותפת  אמנה 
של  להקטנת משמעותית  תביא  החלב,  מועצת 
בחלב  הצרכים של המחלבות  למילוי  הייבוא, 
הענף,  של  תדמיתו  לשיפור  בקיץ,  גולמי 
להגברת ההזדהות של הצרכן עם ענף החלב, 
על  הצדדים,  בין  היחסים  מערכת  ולהצבת 

מישור של אמון הדדי והצלחה משותפת.

אמנה משותפת היא התשובה הציונית של הענף 
 !ל"ספר הלבן" של דוח קדמי

האיורים הם פרי מכחולו של הגרפיקאי משה מירסקי מקיבוץ עין חרוד 

איחוד

גבינות יכולות לשאת תווית

אפשר גם בכחול 

נלחמים בייבוא עד חורמה

איום הייבוא הוא הגדול ביותר על עתידו של משק החלב בישראל 
ועל גורלה של החקלאות, ההתיישבות והציונות בישראל.

הייבוא התחיל בחומרי גלם חלביים מסוגים שונים, הוא נפתח כיום 
בצו של שר האוצר יובל שטייניץ על גבינות ובהמשך, זה יהיה גם 
אבקות חלב וחמאה. אחריהם בתור הם החלב העמיד, גבינות חצי 

קשות ומעדנים ממדינות קרובות.
למעלה ממחצית בהיקף הייצור שלנו מאוים באופן משמעותי.

נכון, מחירי הגבינות בחו"ל גבוהים היום והטעם לייבוא מוטל בספק 
ועל כן יש רתיעה מסוימת מייבוא מוגבר, אך כאמור, הגלגל סובב 
לו ודי מהר המחירים יהיו זולים יותר וליבואנים יהיה כדאי באופן 

מובהק לייבא ולהרוויח המון.
 - הראשיות  היבואניות  ולהיות  להתפתות  עלולות  המחלבות  גם 
יש להן ידע, תשתיות הולמות, צינורות שיווק, שטחי מדף ויכולת 

לוגיסטית ומימונית.
הייצור  עלות  את  תגדיל  בחצי  הישראלי  החלב  משק  הקטנת 
הבסיסית של כל ליטר חלב מקומי, מה שיוביל להתייקרות חומר 
הגלם בעבור הגבינות הרכות והחלב הטרי, והתוצאה - התייקרות 

אותם מוצרים לצרכן.

לפיכך, יש להכריז מלחמת חורמה על יבוא מוצרי חלב לישראל
להפסיק  לא   - בממשלה  ההחלטות  במקבלי  פוליטית  מלחמה   •
להציק להם בנושא עד למניעה אפקטיבית של הייבוא, כמקובל 

במדינות מערביות אחרות. 
גיוס כל הכוחות הפוליטיים להפעלת לחץ על שר האוצר והתמ"ת.

שאיפה להגעה להסכמות עם המחלבות - אמנה משותפת בדומה   •
הבנות  במסגרת  מוצרים  יביאו  לא  המחלבות  במאמר.  לכתוב 
מוצר  כל  על  תודבק  ישראלי",  חלב   100%" מדבקת,  איתנו. 

ישראלי ורק אותו קונים!
הסברה ציבורית מקיפה להעדפה של מוצרים מ"חלב ישראלי" -   •

"בשבילי, רק חלב ישראלי!"
חבירה למחלבה מקומית לייצור בארץ של חלופי יבוא בהסכמות   •

על אספקה מסוג שונה.
המכירה  בנקודות   - השיווק  ורשתות  היבואנים  מול  הפגנות   •
ובשערי היבואנים - לא ניתן להם מנוח. הענף שלנו הוכיח את 

גדולתו ואת יכולתו לפעול בצורה מאורגנת.

זוהי מלחמת חיים של כולנו ויש להתגייס אליה עד השגת המשימה - 
 !אנחנו צודקים ואנחנו ננצח

בשבילנו, רק חלב ישראלי! 
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כנס באר טוביה 
ההתוודעות הראשונה למשבר הייתה בכנס המדעי בירושלים וכל מושב הפתיחה הוקדש לו. קצת 
לאחריו היה מתוכנן מפגש מקצועי של יעקב בכר ושייקה דרורי בבאר טוביה ובהחלטה מהירה 
הפכו אותו לכינוס חירום של הרפתנים ואלה הגיעו בהמוניהם לאולם התרבות במרכז הכפר. היה 

"חם" והחרדה מפני העתיד, נכרה על פני כולם.

מצילים את ענף החלב 
בישראל

הרפתנים יורדים לשטח
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