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העומדות בחזית
מחלקת התכנון במועצה

הטלפונים מגיעים אליהן ללא הפסקה - הרפתנים שואלים, תוהים, דומעים, בוכים, מתבלטים בקול. 
הן מקשיבות, תומכות, מבינות, מזדהות ונותנות את כל הכלים הנחוצים לקבלת ההחלטה וגם לביצועה 

בפועל - זו הרביעייה המקסימה של מחלקת התכנון במועצת החלב

מועצת החלב

המועצה. מ בעבודת  החשובות  המחלקות  אחת  היא  התכנון  חלקת 
כבר  שעובדת  המחלקה,  מנהלת  אשכנזי,  דורית  את  כוללת  היא 
כ-13 שנה במועצה, ג'ולי שוקרון, עובדת ותיקה אף יותר - 17 שנה, מיטל 
קריספיל, שעובדת במועצה 3 שנים ורווית שנהר, שבקרוב משלימה שנת 

עבודה ראשונה.

כולן אוהבות את מה שהן עושות ומחוברות מאוד לענף ולעשייה שבו.
לכל אחת יש תפקיד מוגדר וכולן ביחד מאוחדות בתפיסת השירות החם 

לחברי הענף, ובעיקר לרפתנים מהמגזר המשפחתי שאתם הן בקשר הדוק.
נפגשתי אתן לשיחה מקיפה על תפקידן במועצה והקשר עם המגוון הגדול 

של  היצרנים, ושמעתי מה עובר עליהן בשנה הראשונה של מתווה לוקר, 
המשפחתיים  הרפתנים  של  וההחלטות  ההתלבטויות  כל  שבעקבותיו 

עוברות דרכן. 
מטבע הדברים, דורית היא הדוברת הראשית, והבנות משלימות את דבריה 

מהחוויות האישיות הרבות שכל אחת צברה עם חברינו הרפתנים.

המחלקה משמשת כזרוע המבצעת של מועצת החלב: 
מכינה את כל המידע הנחוץ לוועדת המכסות, שמקבלת את ההחלטות.  	•

אלו חוזרות למחלקה לביצוע בפועל.
כל מה שקשור במכסות החלב עובר דרך המחלקה: החלוקה שנתית לכל  	•
גריעה, העברת המכסה מאב לבן,  וכל שינוי במכסות - תוספת,  רפתן 

שותפויות, אומנויות.
ריכוז כל הבקשות של היצרנים: הרפתן פונה לבנות המחלקה והן מטפלות  	•
בבקשה. אם הנוהל ברור ומוכר הן מבצעות, ואם צריך, מעבירים לוועדת 

המכסות להתלבטות ולהחלטה.
וחלבון;  הייצור של חלב, שומן  נתוני  מידע מהמחלבות;  סטטיסטיקה:  	•
נתוני שיווק, מכירות ומלאים ועוד. המודלים קבועים וכך ניתן להשוות 
ולראות מגמות לאורך זמן. מאגר הנתונים רחב מאוד ומאפשר לבצע את 

מגוון הניתוחים הנדרש לקבלת החלטות תכנון נכונות.
חלב עודף ויישום מדיניות התשלום בפועל: קבלת הנתונים מהמחלבות  	•
והעברת הממצאים המפורטים להנהלת החשבונות לביצוע בסוף השנה.

היטלים: הגבייה למועצה מכל ליטר מיוצר על פי נתוני המחלבות. 	•
השוק הלא מתוכנן: מפעלים שמשתמשים בחומרי גלם חלביים, הנחות  	•

במחיר ומבצעים מיוחדים.

דורית מסבירה את הדגש הגדול בעבודה של המחלקה: "העבודה העיקרית 
ובמיוחד מול הרפתנים המשפחתיים. אנחנו מסבירות  היצרנים,  היא מול 
את המדיניות שנקבעת במוסדות ומבצעות את הקישור בין ההחלטות לבין 

השטח.
את  לרכז  יכולתנו,  ככל  לעזור  לנסות  בסבלנות,  להקשיב  כדי  כאן  אנחנו 

הבעיות ולהעבירן הלאה, אם אין לנו תשובות.

לנסות  בסבלנות,  להקשיב  כדי  כאן  אנחנו 
לעזור ככל יכולתנו, לרכז את הבעיות ולהעבירן 

הלאה אם אין לנו תשובות

ג'ולי - ותיקת העובדות במחלקה

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
yossi@icba.co.il

����� ���� - ������� �����.indd   9 2/26/14   4:42 PM



10

להרבה  גדולה  טראומה  וגם  הפתעה  היה  לוקר  מתווה 
רפתנים, כיצד התמודדתם עם מבול השאלות והטענות 

של הרפתנים?
תחילה ישבנו עם עצמנו, שאלנו את השאלות האפשריות והגענו לתשובות, 

תוך ניסיון להבין את נקודות הכשל והמענה להן.
לאחר מכן, הקשבנו בסבלנות לפונים, שהיו במצוקה אמתית והסברנו את 
הוא  כיצד  שאלות  המתווה,  של  הבנה  חוסר  עלו  מהשטח  התהליך.  מהות 
ישפיע על הרפתנים באופן אישי וישיר, מה יהיה עם התכנון בעתיד, האם 
משטר המכסות יישאר, האם יהיה עידוד להשקעות ברפת, ומה יקרה אם 

רפתות לא יוכלו להתרחב ולגדול.
כתוצאה  הענף,  כל  של  המחיר  את  משלמים  שהם  הרגישו  הרפתנים 

מהמחאה החברתית של קיץ 2011.

נזיל  הכלכלי  המצב  ויורדים,  עולים  בעולם  המחירים  האחרונות  בשנים 
והמאבק החברתי השאיר חותם. הרפתנים היו רגילים ליציבות , וקשה להם 

עם השינויים הרבים של התקופה הנוכחית.
בעייתי,  במצב  היינו  המתווה  על  החתימה  שלפני  להסביר  מנסות  אנחנו 
שבו היה צורך להתמודד עם ההצעות  של ועדת קדמי, וכשהתקרבו להסכם, 
נתבקשה פשרה בתיווך משרד ראש הממשלה. הפשרה שהושגה היא הרעה 

במיעוטה, גם אם היא לא פשוטה.
ככלל, לאנשים קשה עם שינויים וייתכן שעם הזמן המתווה ייתפס אחרת 
בעיני הרפתנים. גם הרפורמה במשק החלב הותקפה קשות בשעתה )על אף 

ההבדלים הגדולים בין שני המצבים(, ולכן יש מקום לאופטימיות.

איזו תחושה יש לכן, לעמוד בחזית מול רפתנים כואבים 
ומה היו המקרים המיוחדים בין הפורשים?

היו  לא  הם  שאחרת,  החלטות,  לקבל  צריכים  הרפתנים  המתווה  בעקבות 
צריכים לקבל.

כשהתחילה הפרישה הגדולה הייתה גם לנו תחושה מאוד לא נעימה וצביטה 
בלב, שהן כמובן כאין וכאפס מול הרגשת הרפתנים. גם אם אנחנו לא קמות 
לחליבה בוקר, אכפת לנו מאוד מהענף, הרפתנים אינם עוד רשומה במחשב 

וכל אחד הוא עולם ומלואו.

אנחנו, כמו כל עובדי המועצה,  רוצות שהענף יגדל ויצמח ויש לנו הזדהות 

מהשטח עלו חוסר הבנה של המתווה, שאלות 
אישי  באופן  הרפתנים  על  ישפיע  הוא  כיצד 
האם  בעתיד,  התכנון  עם  יהיה  מה  וישיר, 
עידוד  יהיה  האם  יישאר,  המכסות  משטר 
לא  רפתות  אם  יקרה  ומה  ברפת,  להשקעות 

יוכלו להתרחב ולגדול

בנות המחלקה: מיטל, דורית, ג'ולי ורווית
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גדולה עם ענף החלב, שגורם לעובדים להתחבר אליו רגשית. אנחנו גאות 
להגן  מוכנות  ותמיד  החלב,  ובמועצת  החלב  בענף  עובדות  שאנחנו  לומר 

עליו מול מתנגדים למיניהם. 
היו לנו מקרים שיצרנים הביאו טפסים ליציאה מהענף ודמעו. ותיקים בענף, 

דור שני ושלישי לו, דור שבמשמרת שלו הרפת נסגרת, אפילו בכו.
הם דברו על היום שאחרי: לקום בבוקר ואין בעלי חיים בחצר. זו טראומה 
כל  ואולי  שנים  עשרות  עובדים  שאתם  חיים  מבעלי  כך  להיפרד  גדולה 
עגלות  או  לפיטום  עגלים  עם  להישאר  בוחרים  שרבים  הסיבה  זו  החיים. 

לגידול בעבור אחרים.

עם  הטלפון  שיחות  על  הרבים  מהסיפורים  חוויות  מלאת  בחדר  האווירה 
רפתן זה או אחר שאת חלקם הן מכירות היטב. הן עוסקות בעיקר במקרים 
"חריגים", כי רוב הרפתנים לא נזקקים להן באופן שוטף )שלא כמו מחלקת 

השירות של ביקורת החלב בהתאחדות(.
תנו כמה דוגמאות מייצגות

היו מקרים של רפתנים שהגישו, ביקשו לשים בצד, התנדנדו בין לא וכן. 	•
יש שלושה מקרים של רפתנים שהגישו טפסים וחזרו בהם לצמיתות. 	•

יש שדיברו על "קפיצה מהחלון" בגלל האיום על פרנסתם. 	•
יש שאין להם בן ממשיך וכאלה שאין להם מקום לגדול והם תקועים. הם  	•

שואלים אותנו מה אנחנו היינו עושות במקומם.
התחושה היא שחוק החלב הוא זמני. 	•

נקודת האל-חזור היא קבלת הכסף ממשרד החקלאות, לאחריה המכסה  	•
בין הגשת  היא כחודש-חודשיים  עוברת לאחרים. תקופת ההתלבטות 

הטפסים לבין קבלת הכסף בגין המכירה.
מבצעים  כבר  אנחנו  כי  ביצוע,  מאי  לחשש  שנוגעת  התלבטות  גם  יש  	•
יעמדו  כיצד  תוהים,  והרפתנים  מתמשך  ביצוע  אי  בגין  מכסה  הקטנת 

בייצור כל תוספת המכסה.
הם צריכים להגיב במהירות כי יודעים שאחרים כבר יוצאים וחוששים  	•

שאולי הכסף ייגמר והם יוותרו בחוץ
מנגד, יש רבים שזיהו אפשרות לצאת בצורה מתגמלת ואחרים שזו להם  	•

ההזדמנות לגדול ולהתפתח באופן מהיר.
מהשיחות שניהלנו עם חברים רבים שפרשו, הרוב מרגישים תחושת הקלה, 

השלמה וגם התרגשות לקראת הפרק הבא בחיים.

מה עם אלה שלא נמצא להם פתרון במתווה לוקר?
לאלה נבנה נוהל ניוד מסלול ב' במועצת החלב, וכיום נמצא בעיצומו הליך 

מס' 2.

המייצרים  יצרנים  או  ליטר  אלף  מ-700  גבוהה  שמכסתם  ביצרנים  מדובר 
במסגרת שותפות לייצור חלב. להליך 2 הוקצתה תוספת של 3 מיליון ליטר 
מתוך תוספת המכסה הארצית, שתחולק ליצרנים הרוכשים במסגרת הליך זה.
כל יצרן שירכוש מכסה במחיר מלא יקבל תוספת של עד 25% אחוז לליטר 

ללא תשלום; תוספת זו מורידה את המחיר האפקטיבי לרכישת המכסה.
לפי נוהל הניוד כל המכסה המוצעת למכירה חייבת להימכר בבת אחת ואי 

אפשר למכור חלקים ממנה.
התהליך אינו פשוט, לא בעבורנו ולא בעבור הרפתנים, ואנחנו משקיעות 

הרבה במאמצי הסברה.

לקחת  שיש  מרכיבים  הרבה  יש  כי  הקנייה  לפני  מאוד  מתלבטים  אנשים 
החליבה  מכון  המבנה,  הרחבת  הפרות,  קניית  המכסה,  עלות   - בחשבון 

החזרת ההשקעה בתקופה של ירידת מחירים.
בעת  הרפתנים  של  כפסיכולוגית  גם  שמשמשת  ביצועית  מחלקה  אכן 

 .מצוקה

המנצחת על הרוח במחלקת התכנון

דורית אשכנזי

יליד י לאב  לציון  גדלה בראשון  ירושלים.  לידת 
בולגריה ואם ילידת ישראל.

חקלאית  כלכלה  למדה  הצבאי  שירותה  אחרי 
בפקולטה לחקלאות ברחובות - עירונית שנדלקה 

על השילוב בין כלכלה וחקלאות. 
לימודי  סיימה  תכנון  במחלקת  עבודתה  בתקופת 
תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת באר שבע. 
בתחילת דרכה במועצה עבדה בתחום הסטטיסטיקה, שכללה איסוף 
חודש  בכל  הדוחות  הפקת  מהמחלבות,  החודשיים  והדוחות  המידע 

והפצתם לצרכים שונים של עובדי ומנהלי המועצה.
דוחות הייצור והשיווק הם כלי מרכזי לתכנון הענף כי הם מודדים את 

הייצור, הצריכה והביקושים.

במשך 30 שנה היה רוני משה, המנהל המיתולוגי של מחלקת התכנון 
המחלקה.  למנהלת  דורית  נבחרה  לגמלאות,  פרישתו  ועם  במועצה, 
מזה כשלוש שנים היא מרכזת את כל תחומי התכנון במועצה ועושה 

 .רושם שהיא גם נהנית, כמעט מכל רגע
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