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מתווה לוקר
מתוך "החלב שלנו" של מועצת החלב

מצורפת בזו אגרת עם תשובות לשאלות שהועברו לפנל ב"כנס משוב" בגני התערוכה, ושמפאת קוצר 
הזמן לא הגענו אליהן

מועצת החלב

סביב א נשאלו  רבות  ששאלות  ובטוחים  סמוכים  להיות  יכולים  תם 
המתווה ולא אחת, התלוותה לשאלות נימה וטון לא פשוטים. יש לכך 
כמה סיבות, ובין השאר -  למראית עין נראה כאילו מתווה זה פוגע במקור 

פרנסתו של הרפתן הוותיק ודורס את מקור מחייתו ברגל גסה. 
חלקנו  עלינו,  נכפה  זה  שמתווה  שלמרות  מגלה,  יותר  מעמיקה  התבוננות 

הגדול מצליח להוציא לימונדה מהלימון. 
הרפתנים הפורשים רואים כמה יתרונות: למרבית הרפתות שנסגרות אין 
נסגרות בשנים הקרובות  היו  רובן  יכולת השקעה כספית,  אין  בן ממשיך, 
המייסדים  בעבור האבות  יוצרים  יותר,  שהיו  ובתנאים קשים  בכל מקרה 

מציאות מורכבת, שדורשת התגייסות של כל המשפחה. 
מתוך הבנה זו גויס, במאמץ גדול, פיצוי נדיב של המדינה, שמרחיק סכנה 
של הידרדרות כלכלית והמאפשר פרישה מכובדת. המועצה, יחד עם משרד 
הממשלתיים,  הגופים  מול  אל  פעלה  בקר,  מגדלי  והתאחדות  החקלאות 
במטרה להביא לענף כסף חיצוני, שישמש  את מי שהרימו את קרן הענף 

במשך שנים ואפשרו את הישגיו הנוכחים. 

מרכיב נוסף בנוסחת המתווה הוא התייחסות לרפתן הנשאר ולדור הממשיך - 
אלה שחשוב היה ליצור בעבורם תנאים מיטביים להצלחה.  

הוגן,  במחיר  משמעותית  מכסה  תוספת  לקבל  כעת  יכול  הנשאר  הרפתן 
שתגדיל באופן משמעותי את הסיכוי שלו להתפרנס בכבוד ולהתמודד עם 

דרישות השוק בעשור הבא. 
לרכוש  מכסה,  לרכוש  החלב,  בענף  רפתן  להישאר  יקל  הקיימים  בתנאים 

פרות, להשקיע במבני רפת ולהגדיל את המחלוב. 
אני מקווה שכשישקע האבק, ובמבט לאחור, יובן שמתווה זה שנכפה עלינו, 

היה אמנם בלתי נמנע, אבל השכלנו להוציא ממנו את המיטב.
מועצת החלב, גם הפעם, שימשה כ"מבוגר אחראי", זה המכבד את העבר 
שתמיד  מי  את  מכירים  וכולכם  קל,  תמיד  לא  זה  לעתיד.  מתכונן  גם  אך 
בורחים מקבלת החלטות. אני מאמין, שעשינו את הדבר הנכון לטובת הענף 
כולו, ואני מזמין אתכם לדבר אתי על כך במועצה או בכל פורום אחר. אני 

לרשותכם.

חברנו הפורשים, אני מאחל לכם הצלחה ובריאות, דעו, שיש לכם חלק מרכזי 
שמאורגנת  לסדנה  אתכם  להזמין  רוצה  אני  הישראלי.  החלב  בענף  ונכבד 

לכבודכם ותתקיים ב-30 ביולי לפרטים והרשמה.
שלכם, 

שייקה דרורי, מנכ"ל המועצה

זה הזמן לומר תודה
את  מזמינות  המושבים  ותנועת  החלב  מועצת 

הרפתנים הפורשים למפגש הוקרה

הוקרה  למפגש  להזמין  מתכבדות  המושבים  ותנועת  החלב  מועצת 
וסדנה את הרפתנים שפרשו מייצור חלב במסגרת "מתווה לוקר". 

"אוויה"  במלון   10:00 בשעה   30.7.13 שלישי  ביום  יתקיים  המפגש 
ביהוד. 

במפגש ישתתפו שייקה דרורי מנכ"ל מועצת החלב ומאיר צור מנכ"ל 
תנועת המושבים.

בסדנה יהיו הרצאות בנושאים הרלוונטיים לפורשים, כגון :
ייעוץ פיננסי בנושא השקעות באפיקי גמל ופנסיה.  •
ייעוץ תעסוקתי בנושא חלופות מקצועיות לרפתן.  •

ייעוץ בהתמודדות והסתגלות למעבר מיצרן חלב פעיל לגמלאי   •
עסוק בתרבות ובפנאי.

הסדנה תועבר ע"י מומחים בתחומים השונים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל: 
טל ליטמן אנגל - יועצת תקשורת, מועצת החלב 054-2271149
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כ-70 רפתנים הודיעו על רצונם לפרוש מהענף. 	•
סך	הכול	מכסה	לניוד	34.4 מיליון ליטר, מתוכם אושרו 26  מיליון ליטר. 	•

שולמו	עד	כה	70 מיליון ₪ לכ-50 יצרנים פורשים. 	•
מענק	ממוצע	לפורש	-	1.55 מיליון ₪. 	•

445 יצרנים קיבלו תוספות מכסה בגין המתווה. 	•
האוצר	אישר	עד	כה	תקציב	של	110 מיליון ₪ 	•

61% מהפורשים הם יצרנים עם מכסת חלב שנמוכה מ-500 אלף ליטר

טבלה 3. התפלגות הפורשים לפי מחוזות משרד החקלאות

אחוז הפורשים מכלל היצרניםאחוז מכלל הפורשיםמספר פורשיםאחוז מכלל היצרניםסך הכול יצרניםמחוזות

7610172522גולן-גליל

486234גליל מערבי

2423214216עמקים

729466מרכז

18224243513השפלה וההר

142197195דרום

762100681009סך הכול

טבלה 1. התפלגות הפורשים מהענף, במספרים ובאחוזים

התפלגות, אחוזפורשיםהתפלגות מכסות באלפי ליטר

1421עד 410

415-4101116

500-4151624

600-5001421

700-6001319

68100סך הכול

טבלה 2. התפלגות הזכאים לתוספות מכסה במחיר מופחת, במספרים ובאחוזים

התפלגות, אחוזמספר זכאיםמכסות הזכאים אלפי ליטר

7115עד 400

415-4107716

500-41511123

600-50012526

700-60010121

485100סך זכאים

כ-47% מהיצרנים הזכאים למענק אוחזים במכסה גבוהה מ-500 אלף 
ליטר ומנגד יש כ-31% בעלי מכסה קטנה, עד 415 אלף ליטר.
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