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סיכום הערכות 
לחגי תשרי

השנה כבכול שנה נערכה 
מועצת החלב לקראת חגי 

תשרי והתמודדות עם 
קליטת כמויות גדולות של 
חלב בשל ימי החג הרבים 

כבר במהלך חודש אוגוסט כינס 
סמנכ"ל המועצה, איציק שניידר את 

פורום מנהלי תפעול אשר מורכב 
ממנהלי התפעול של המחלבות, מנהל 

יחידת הפיצו"ח והנהלת מועצת החלב. 

השנה נדרשה היערכות מיוחדת 
בשל כמות החלב הגדולה מהרגיל 

ובשל מופע ראש השנה ביום רביעי 
שמשמעותו אגירת חלב במשקים 

במשך 4 ימים וכן בשל הסמיכות של 
חגי סוכות לשבת.

המטרה: אף ליטר חלב לא יישפך 
כי אצלנו, מאוד בוכים על חלב 

שנישפך. יחיאל נזרי מנהל לוגיסטיקה 
ופרויקטים באגף חלב גלמי בתשלובת 

החלב מערך השינוע של תנובה ריכז 
את ההיערכות הלוגיסטית, המחלבות 
העבירו בלוחות זמנים שנקבעו מראש 

את תחזיות הייצור וקליטת החלב. 

הפורום כונס שוב והוצגה תכנית 
ראשונית שכללה תכנית איסוף 

פרטנית במשקים ותוכנית לקליטת 
עודפי החלב במתקני הייבוש. הצפי 
הראשוני היה לעודף חלב שלא ניתן 
לקלוט במחלבות של כמיליון ליטר 

וחצי. מבעוד מועד נעשו התיאומים 
המתבקשים להשמדת החלב בשפדן 
והוצא היתר הזרמה לים כמתחייב. 

המחלבות התבקשו להגיש תכנית 
עדכנית והפורום התכנס שוב כשבוע 

לפני ראש השנה ששוב חודדה 
המטרה והמחלבות התבקשו להגיש 

תכנית עדכנית שבה אין שפיכת חלב. 
התוכניות הוגשו מבעוד מועד ואושרו.

איציק שניידר, סמנכ"ל מועצת החלב

החלב עודכנו ותודרכו מבעוד מועד, 
כך גם המשקים. 

הוצפו נקודות כשל ברמת המשק 
הבודד וניתנו פתרונות "יצירתיים" 

מבעוד מועד. בסיכומו של דבר עברו 
חגי תשרי מבלי שנישפך אפילו ליטר 

חלב אחד. במשך כל הימים המורכבים 
שקדמו לחגים, בחגים עצמם וכמובן 
ביציאה מהחג נשמר קשר רציף של 
כל הנוגעים בדבר ובעיות נקודתיות 

קיבלו מענה מיידי. חשוב לציין לשבח 
את פעילותו ותרומתו של יחיאל נזרי 

מתנובה אשר ניצח על המלאכה בצורה 
מקצועית יוצאת דופן ואת שיתוף 

הפעולה המדהים בין כל המחלבות לא 
נסיים מבלי להודות למובילי החלב 
אשר מזמן הפכו לחלק בלתי ניפרד 

מענף החלב, נתנו כתף ועבדו לילות 
כימים לאיסוף החלב במשקים ומתן 

פתרונות בזמן אמת. 

תכנית מפורטת

יחיאל נזרי, מנהל לוגיסטיקה ופרוייקטים 
באגף חלב גולמי, תנובה

לקראת ערב ראש השנה היו כבר 
תכניות מפורטות והערכות שיא 

במחלבות ובמתקני הייבוש, מובילי 

לא נשפך חלב
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