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7 שנים עבדו על התקנון ולא פעם 
התעוררו מחלוקות, ויכוחים ואי 
הסכמות באשר לסעיפים שונים 

ואף הוכנסו בו שינויים לא מעטים 
במהלך התהליך הארוך. אך בסופו של 
תהליך בהחלט ניתן לברך על המוגמר. 

אישור התקנון נחשב להישג גדול של 
התאחדות וחבריה ומבשר על תחילתה 

של דרך חדשה. 117 חברי התאחדות 
הצביעו  בעד אישור התקנון ללא 

מתנגדים .גורמים בהתאחדות ובענף 
אמרו בעקבות האישור כי התקנון 

מבשר תחילתו של שיתוף פעולה בין 
המגזר המשפחתי והשיתופי וזאת 

לאחר שנים של מחלוקות.

רזי יהל "משפר את שיתוף 
הפעולה"

רזי יהל, המחזיק את תיק החקלאות 
בתנועה הקיבוצית, אחד מהמובילים 

לגיבוש התקנון ואישורו נשמע השבוע 
שבע רצון "אני שמח עם התקנון 

החדש, אני מכבד את החשיבה 
שהשקיעו מנסחי התקנון. אנחנו 
צריכים לשמוח שהצלחנו להגיע 
לתמימות דעים בין המגזרים של 

המשפחתי והשיתופי. יש בהחלט 
מקום לחשיבה עתידית האם יש מקום 

לשיטת חלוקה בהתאחדות על פי 
מגזרים או אולי על פי אזורים. בעת 

האחרונה, עשה המגזר המשפחתי 
מהלך מיוחד בהתארגנות הכלל 

מושבית ובהקמת התארגנות מסודרת. 
זה מהלך שראוי לציון ואנחנו, במגזר 

השיתופי מאוד שמחים על כך".

המהלך תורם גם לשיתוף 
הפעולה? "בוודאי, אנחנו רואים 

בזה מהלך שמשפר את נקיטת עמדת 
המגזר המשפחתי באופן שמצמצם 

את מגוון הדעות שאפיין את המגזר 
בעבר ויתרום רבות בעתיד לענף החלב 

ולמגדלים".

חשיבות התקנון? "כל מה 
שהוחלט התבקש, חלק לצורך תפקוד 

הארגון. צריך לזכור שזה ארגון 
המתנהל בצורה טובה ורציפה. ארגון 
הנתון לעיתים לקפריזיות של משרדי 

הממשלה המנסים לעיתים לפגוע 
במגדלים. התקנון יכניס סדר ושכל 
בהתנהלות השוטפת. מותר שיהיו 

ויכוחים אך הכל במסגרת המקובלת 
ובצורה בוגרת, הרפתנים הם אנשים 

בעלי דעות מגוונות ובדר"כ מאוד 
דעתניים. אך יש לזכור כי ענף הרפת 

הינו אחד מהענפים, המקצועיים 
והמתקדמים בתחום, גם ברמה 

העולמית ואנחנו מחויבים לשמור עליו 
ככזה ולדאוג לפרנסת הרפתנים".

רני כץ שבעי רצון מהתקנון
רני כץ, דור שלישי לרפתנים מבאר 

טוביה "זו פעולה שעובדים עליה כבר 
מזמן והיה צורך גדול של ההתאחדות. 

בכלל צריך מפעם לפעם לעשות 
התאמות וזה מה שעשינו. הדבר 
המרכזי שהצבנו זה להגיע למצב 

שהמגזר הקטן לא יטילך לאיבוד בים 
הגדול. היינו צריכים למצב בתקנון את 
נושא החלטות ההתאחדות שיתקבלו 
בהסכמה על ידי שני המגזרים. יצרנו 

גם מנגנון נוסף שבמצב של חילוקי 
דעות הנושא יעבור לשלישיית 

אנשים מוסכמת שתורכב ממנכ"ל 
ההתאחדות, מזכיר התנועה הקיבוצית 
ומזכיר תנועת המושבים. הסעיף השני 

החשוב לנו, לתת ביטוי לדור ההמשך 
במגזר המושבי בפעילות הציבורית 
ברמה הארצית כי עד היום הם היו 
חסומים בגלל נושא מכסות החלב. 

עצם ההסכמה על התקנון הזה, זו 
יציאה לדרך חדשה וזאת בעקבות 

המתחים בשנים האחרונות ואנחנו 
שבעי רצון מהתקנון שאושר. אסור 
לשכוח כי יש לנו התמודדויות ממש 
לפנינו מול משרדי הממשלה וכעת, 

ממש בימים אלו, אנו מתמודדים עם 
גבינות מפולין במחירי היצף בגלל 

המצב הכלכלי ברוסיה. זה קורה ממש 
עכשיו ואני מקווה כי משרד הכלכלה 

יתעשת במהרה".  

לקראת סיום שנת 2014, נרשם הישג 
להתאחדות הבקר והחלב • תקנון 

ההתאחדות אושר בחודש האחרון ברוב 
קולות על ידי האסיפה הכללית • התקנון 

שעבר ב-7 השנים האחרונות שלבים רבים 
כולל התנגדויות, מחלוקות ושינויים מביא 
בשורה של שינוי וסדר להתאחדות וחבריה

תקנון חדש 
להתאחדות

בימים אלו, 
אנו מתמודדים עם 

גבינות מפולין במחירי 
היצף בגלל המצב 

הכלכלי ברוסיה

117 חברי התאחדות 
הצביעו  בעד אישור 

התקנון ללא מתנגדים

שוטף + 60
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* חדשות, עידכונים ושאר עיניינים שוטפים

החרגת הרפת תמשיך 
במחצית הראשונה של שנת 
2015 בדומה להחרגה בשנת 
2014 והמשך הטיפול בנושא 

הוחזר לוועדה המקצועית 
לגיבוש הצעות, מסקנות 

ובשיתוף ההתאחדות 
והרפתנים

בשנת 2011 החליטה מועצת המים 
להכניס את ענפי החי )רפת ולול( 

בחקלאות לסיווג תעשיה בכללי שפכי 
מט"שים. החלטה זו עברה "מתחת 
לראדר" של ארגוני החקלאים, ורק 

באמצע 2013 בעקבות הודעות ראשוניות 
של המט"שים )גליל עליון ובית שמש( 

החלה ההתאחדות לפעול, בעקבות 
פעילות נמרצת מול משרד החקלאות  
ואח"כ של המשרד מול מועצת המים, 

הוקמה ועדה מקצועית שתפקידיה: 
גיבוש מתווה תשלום זמני לשנת 2014.   .1

הצעה לחלופות לפתרונות קבע   .2
ישימים לשפכי תעשיה ברפת.

בשלב א' סוכם תעריף ל-2014
מדידת כניסת המים של מכון החליבה  £

לשפכים  זו,  ומכמות  הקובעת,  היא 
יחושב 70%. 

במסגרת אפיון הבעיות, מצאנו שקיימים  £
2 סוגי הגדרות 

לשפכים המוזרמים למט"ש: £
 COD,  :1. שפכים חריגים - הכוללים

TSS, )חומר אורגני(, חנקן וזרחן.
התשלום בגינם עולה בהתאם   -  

לריכוז מעבר לתקן. לכאורה 
קיימות שיטות להקטנת העומס.

2. שפכים אסורים - הכוללים: 
מלחים ומתכות שונים, נבדקים 

בעיקר נתרן, כלור, ובורון.
- התשלום בגינם הוא ב-3 דרגות   

בהתאם לריכוז המלחים.
על  £ נתונים  לאסוף  ניסינו  במקביל 

תמונת המצב של שפכי הרפת, ומצאנו 
להיות  שיכולים  אמינים  נתונים  שאין 
פנינו  ולכן  החלטות,  לקבלת  בסיס 
סקר  לביצוע  החלב  ולמועצת  לה.מ.ב. 

ארצי לאפיון השפכים.
ביצוע הסקר התחיל ב- 10.2014   £
על  £ נתונים  לספק  נדרשנו  כן  כמו 

מערכות  לניקוי  בדטרגנטים  השימוש 
סקר  ובוצע  והאחסון,  החליבה 

שימושים,  דיווח נמסר לועדה.
על  £ נתונים  לאסוף  ניסינו  במקביל 

תמונת המצב של שפכי הרפת, ומצאנו 
להיות  שיכולים  אמינים  נתונים  שאין 
פנינו  ולכן  החלטות,  לקבלת  בסיס 
סקר  לביצוע  החלב  ולמועצת  לה.מ.ב. 

ארצי לאפיון השפכים.
ביצוע הסקר התחיל ב- 10.2014   £

שפכים אסורים
הבנו  £ שמצאנו  אקראיים  מנתונים 

השפכים  בנושא  קשה  בעיה  שקיימת 
מקורות  את  לברר  בנסיון  האסורים, 
בהזנת  הוא  שהמקור  הסתבר  הבעיה 
הפרות, הפרה צריכה לקיום ולייצור חלב 
ממנו  וחלק   )NACL( מלח  של  תוספת 

מופרש בהפרשות הפרה ומשם לביוב.
הטיפול בשפכים אסורים יקר מאד.  £
שיש  £ הועדה  חברי  כל  ע"י  הוסכם 

מ"השפכים  הרפת  את  להחריג 
לאחר  אבל  קבוע,  באופן  האסורים" 
בעיה  שקיימת  טענה  הועלתה  מכן 
משפטית לבצע זאת ויש להגביל בזמן.

הדברים הובאו מתוך מצגת שהכין פרץ שורק כסיכום 
ביניים לנושא השפכים

הסכמה בנושא 
השפכים
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שחר אור גבע, כלכלן 
התאחדות מגדלי הבקר, יהיה 
ככל הנראה נציג ההתאחדות 

בפורום מרכזי המזון • הצעה זו 
עלתה כשהמטרה, הידוק הקשר 
ושיתוף הפעולה בין שני הגופים 

והיא טעונה אישור סופי 

שנת 2014 היתה שנה בעייתית מבחינה 
אקלימית, דבר שהשפיע ישירות על 

מחירי המזון המהווה כ-60 אחוז 
מעלות ייצור החלב. מחיר המזון הוא 

אולי הדבר החשוב ביותר לרפתן ומחיר 
החלב רגיש ביותר לשינויים במחירי 
המזונות. רגישות זו היא הסיבה לכך 

שמחירי המזונות נמצאים במנגנון הטייס 
האוטומטי במחיר המטרה ומחירם 
מתעדכן רבעונית. שנת 2014 היתה 

חריגה מבחינת כמות משקעים, כתוצאה 
מכך היה חשש של ירידה בתפוקה לדונם 

בגידולי השדה. נוצר מצב של ניצול אי 
הוודאות על ידי סוחרי מספוא שהעלו 
מחירים מאוד, מרכזי המזון ניצבו מול 

סיגנלים של מחסור ושילמו מחירים 

גבוהים שכמובן התבטאו מיד במחיר 
לרפתן )יש לציין כי מרכזי המזון ספגו 

בעצמם את חלק מהעלייה במחיר(

הידוק שיתוף הפעולה
עליית המחירים הדרסטית וחוסר 

אלטרנטיבה לקניית מזונות גסים )היתה 
אופציה של יבוא שלא יצאה אל הפועל 

בגלל בירוקרטיה במשרד החקלאות(. 
המצב שנוצר הוא של כעס ברשויות 

המדינה על הייקור המשמעותי במחיר 
המטרה וסוג של איום על הרפתנים 

שהם עלולים לשאת בחלק מההתייקרות. 
מצד שני מרכזי המזון נמצאים אף הם 
בין הפטיש לסדן - מחד הם לא רוצים 

לשלם מחירים גבוהים וחלקם אף יודעים 
שהמחיר הוא ספקולנטי ומאידך לא 

רוצים להיתקע ללא סחורה דבר שעלול 
לגרום לאובדן לקוחות. בדיון משותף בין 
התאחדות מגדלי בקר לפורום מרכזי מזון 
הוחלט כי נציג ההתאחדות בפורום יהיה 
כלכלן ההתאחדות, שחר אור גבע וזאת  

על מנת ליצור פלטפורמה להעברת מידע 
רציף בין הרפתנים למרכזי המזון ועל 

מנת להגדיל את כוח המיקוח ולהיערך 
מראש למשברים בענף וכמובן להדק את 
שיתוף הפעולה בין שני הגופים. ההחלטה

נציג ההתאחדות 
בפורום מרכזי המזון
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תקנון איכות חלב בקר 
לשנת 2015 

פורסם "תקנון איכות חלב פרה 
בקבלתו במחלבה" לשנת 2015, 

השינויים העיקריים הם:
סעיף 3 - מומלץ על התקנת שני מיכלי 

אחסון ושתכולת המיכל לא תעלה על 
44,000 ליטר במקום 35,000 ליטר.

סעיף 7.3 - תקינות ציוד החליבה - 
יצרן ימסור למחלבה רק חלב שנחלב 

עם ציוד חליבה שנבדק לפחות פעם 
בשנה ונמצא תקין.

 ISO הציוד ייבדק ע"פ תקני
הבינלאומיים לציוד חליבה* וע"י מי 

שהוסמך לכך ע"י מועצת החלב.

הערות:
* על פי התקנים הבאים:

ISO 3918, ISO 5707, ISO 6690

הארגון/גוף/אדם יעמוד במדדים   •
הנדרשים להסמכת בודק מכוני 

חליבה כפי שהוגדרו ע"י מועצת 
החלב )סימוכין 14-303-15(.

מבחן הסמכת הבודק יהיה   •
בשיתוף נציג משרד החקלאות.

הבדיקה של מכון החליבה תתבצע   •
לפי "טופס בדיקת תקינות מכון 
חליבה" )סימוכין 14-752-15(.

סעיף 11.2.3 - הפיקוח לסח"כ במשק 
בפיקוח ימשך במשך 3 משלוחים 

עוקבים במידה והתוצאות תקינות 
מתחת ל-100,000 המשק יצא מפיקוח, 
במידה והתוצאה חריגה, מעל 100,000 

החלב יפסל לקליטה במחלבה.
סעיף 11.3 - משק המשווק חלב 

שממוצע הסת"ס מעל 400 אלף במ"ל 
חלב בשלושת החודשים העוקבים 

האחרונים, יכנס לתהליך פיקוח 
על בסיס משלוח והחלב לא יתקבל 

במחלבה. אחוז הכספים שיועברו לקרן 
לשיפור איכות החלב )מכספי הקנסות( 

עלה מ-1% ל-2%. השימוש בכספי 
הקרן יופנה ליצרני אותה מחלבה 
ויעשה על בסיס תוכנית שנתית 

שתוסכם בין נציגי המחלבה, מועצת 
החלב והתאחדות מגדלי בקר.

היטלים למועצת החלב לשנת 
2015

בהתאם  לחוק  תכנון  משק  החלב, 
 התשע"א - 4155 ועפ"י  תקציב 

 מועצת  החלב  שאושר  בישיבת  מועצת  
המנהלים  שהתקיימה  ב-11 לדצמבר 
2014,  להלן  היטלים  למועצת  החלב 

 בשנת  2015.
היטלי מועצה לחלב בקר:
מיצרנים: 32.3 אג' לליטר

ממחלבות: 0.25 אג'  לליטר
סך הכול 3.48 אג' לליטר

היטלי מועצה לחלב כבשים:
מיצרנים: 13.67 אג' לליטר
ממחלבות: 0.25   אג'   לליטר

סך הכול: 13.92 אג ' לליטר
היטלי מועצה לחלב עזים:
מיצרנים: 5.67 אג' לליטר

ממחלבות: 0.25 אג'  לליטר
סך הכול: 5.92 אג' לליטר.

הלהקה הגדולה ביותר, כ- 6% מכלל 
האוכלוסייה בישראל המונה כ-1500 

פרטים סך הכל, אינם מצליחים להגיע 
אל פירות עצי השיטה, המהווים להם 

מזון עיקרי, מאחר והאזור מוצף בנפט. 
עוד התברר, כי במידה והנקבות, שרובן 
בהריון בתקופה זו, יפגעו, חלילה, קיים 

חשש גם לדור הבא של אוכלוסיית 
הצבאים בערבה.

"מרכזי המזון החליטו להתאגד 
כולם לתרומה של 20 טון מזון חציר 

ואספסת, לטובת הצלת הצבאים. 
זהו רק פיילוט, מאחר ובדרך כלל 

אין מאכילים חיות בר והן ניזונות 
רק מהטבע. המזון אותו אנו שולחים 

לשמורה הינו מזון מוגש. אנו מקווים, 
כי הפיילוט שיתקיים, בהגשת חציר 

ל- 70 פרטים שנפרדו מהלהקה 
עקב זרימת הנפט באזור הדרומי של 

השמורה, יהיה מוצלח ואולי יצילו 
לפחות חלק מהם" אומר פורת. הסיוע 

שיצא לערבה על גבי משאית גדולה, 
מכיל 20 טון חציר ואספסת משובחים, 

שהועמסו במרכז המזון "יציב" בבאר 
טוביה והינו תרומה מכלל 15 מרכזי 

המזון לבקר בישראל. 

האסון האקולוגי בערבה 
עקב התפוצצות צינור 

הנפט של חברת קצא"א, 
והנזקים הכבדים, כולל 

לחיות הבר בחי בר, הביא 
את 15 ראשי מרכזי המזון 
לבקר בישראל ואנשי ענף 
הרפת לתרומת  טון חציר 
ואספסת, מכלל המרכזים, 
כתרומה להזנת חיות הבר 

בחי-בר

שייקה פורת, יו"ר ארגון מרכזי המזון 
לבקר בישראל  אומר, כי על פי המידע 

שהובא אליהם באמצעות אנשים 
שפועלים בשטח, מכלל הארגונים 

הירוקים ואנשי המשרד להגנת הסביבה, 
התברר, כי בשמורה המשתרעת על 
פני 15 אלף דונם, חיים 250 צבאים, 

סיוע לחיות הבר

תרמו 20 טון חציר ואספסת

]10[
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קבוצת Allflex, מובילה 
עולמית בתחום תגי 
זיהוי ומעקב לבעלי 

חיים רכשה את חברת 
SCR מנתניה המפתחת, 

מייצרת ומשווקת מערכות 
מתקדמות לניטור פרות 

ופתרונות חדשניים  לניהול 
רפתות ודירי צאן המשפרים 

את יעילות היצור, רווחת 
הפרה ואיכות החלב

קבוצת Allflex העולמית 
 SCR רכשה את חברת

הישראלית לפי שווי תפעולי 
של כ-250 מיליון דולר 

יריב אבישר, מנכ"ל SCR: "זהו רגע 
היסטורי עבורנו ואבן דרך חשובה בשוק 

שבו שתי חברות מובילות מאחדות כוחות"
קבוצת Allflex, היצרנית הגדולה בעולם 
של תגי זיהוי ומעקב לבעלי חיים רכשה 

100% ממניות חברת SCR  מנתניה 
העוסקת בפיתוח, יצור ושיווק של 
מערכות מתקדמות לניטור פוריות 

ובריאות הפרה וכן מערכות חליבה וניהול 
מתקדמות לרפתות ודירי צאן.

העיסקה האסטרטגית הזו מאחדת שתי 
חברות מובילות בתחומן כשכל אחת 

מהן מביאה עמה ניסיון עשיר ויתרונות 
טכנולוגיים חסרי תקדים  לחקלאים 

ברחבי העולם.
מזה חמישים שנה, Allflex מובילה את 

תחום תגי הזיהוי והמעקב של בעלי 
חיים תוך שימוש בטכנולגיית זיהוי 

חזותית, אלקטרונית ובאמצעות דגימת 
רקמות. רכישת חברת SCR היא צעד 
אסטרטגי בו היתרונות הטכנולוגיים 

Allflex יתווספו ליתרונות של SCR, ויחד 
יוכלו החברות להתרחב באופן יעיל יותר 

לתחומים ולשווקים חדשים באמצעות 
מינוף והפריה ההדדית.  

יריב אבישר מנכ"ל SCR" :SCR  תמשיך 
לפתח ולייצר פתרונות מתקדמים 

בתחום ניטור הפרות והחלב לשיפור 
יעילות הרפתות , רווחת הפרה ואיכות 

החלב  והיא תפעל כיחידה עצמאית 
בתוך קבוצת Allflex" אומר אבישר. 

"אנו נמשיך לפעול ולהוביל גם  את שוק 
ציוד החליבה והאוטומציה  בישראל. 

קשרינו ההדוקים עם הרפתנים ומגדלי 
הצאן הישראלים ימשיכו להניב פתרונות 

מתקדמים ופורצי דרך. מטרתינו 
המשותפת עם Allflex היא ליצור 

הזדמנויות חדשות בתחום משק החלב 
תוך התרחבות לשווקים ולמוצרים 

חדשים באופן מהיר ומקיף יותר 
בהשוואה למה שניתן היה לעשות בעבר. 
 SCR רכשה 100% ממניות חברת Allflex
מקרן טנא, בראשות ד"ר אריאל הלפרין, 
וממיסדי החברה:  מאיר רבינוביץ’,אייל 

ברייר דני כהן  ואבי מור. החתימה על 
העיסקה התבצעה היום וסגירתה צפויה 

בעוד כמה שבועות.
דורי בראון, השותף המנהל בטנא 

המלווה את ההשקעה: "לפני חמש שנים 
נכנסה טנא להשקעה ב- SCR. בשנים 

אלו השיגה החברה צמיחה משמעותית 
בשווקים הבינלאומיים והפכה למובילה 

גלובאלית בתחומה. מייסדי החברה 
הניחו את תשתיות החברה אשר אפשרו 

את פריצת הדרך בשנים האחרונות 
והחיבור היום עם ALLFLEX יסייע 

לחברה להאיץ את צמיחתה ולהמשיך 
ולהוביל את השווקים בהם היא פועלת".

SCR היא מובילה עולמית בפיתוח, 
ייצור ושיווק של פתרונות מתקדמים 

שמשלבים ניטור פרות וניהול מערכות 
חליבה ועדר. החברה הינה היצרנית 

הגדולה בעולם של מדי חלב אלקטרוניים 
ותגים חכמים למעקב אחרי פוריות 

ובריאות הפרה. מוצרי SCR מסייעים 
לפעילותם של עשרות אלפי רפתנים 

ברחבי העולם, וכיום למעלה מ-13 
מיליון פרות בעולם מנוטרות או 

 SCR נחלבות באמצעות טכנולוגיות של
המשפיעות

באופן מהותי על הצלחתם העסקית של 

אלפי רפתנים תוך מתן כלים חכמים 
ויעילים יותר לניהול רפתות והצלחתן 

העסקית. 
SCR הוקמה בשנת 1976 על ידי מאיר 
רבינוביץ, איל ברייר ודני כהן, אליהם 
הצטרף מאוחר יותר אבי מור. בשנת 

2009 נכנסה קרן טנא כשותפה בחברה 
ובמהלך השנים רכשה בה שליטה.

SCR ממוקמת באזור התעשייה פולג 
בנתניה ומעסיקה מעל 300 עובדים.  

ל-SCR חברות בנות בארה"ב ובאירופה 
וכן נוכחות קבועה בשוק הסיני ובמזרח 
הרחוק ופעילות עניפה בדרום אמריקה.

אודות טנא
קרן טנא היא קרן פרייבט אקוויטי 

ישראלית המנהלת כ-500 מיליון 
דולר. טנא ממקדת את השקעותיה 
בחברות תעשייה ושירותים מוטות 
ייצוא וצמיחה שיש להן פוטנציאל 

להגיע לעמדת הובלה גלובלית בתחומי 
עיסוקן. בין ההשקעות הבולטות 

של הקרן ניתן למנות את ההשקעה 
בחברת נטפים, המובילה בעולם 

בפתרונות השקיה בטפטוף )נמכרה 
לקרן ההשקעות פרמירה( ואת אבן 

קיסר, המובילה בעולם בייצור משטחי 
קוורץ למטבחים וחדרי אמבט )הונפקה 
בנסד"ק(. את הקרן מנהלים ד"ר אריאל 
הלפרין לצד רן בן אור, איל אטיה ודורי 
בראון. בין משקיעי הקרן בעיקר גופים 
מוסדיים מובילים מהארץ ומהעולם.    

Allflex אודות
חברת Allflex היא מובילה עולמית 

בתחום תגי זיהוי ומערכות רגולטוריות 
לאיתור לבעלי חיים בתחום התעשייתי 

והפרטי. Allflex מייצרת יישומים 
מתקדמים וקלים לשימוש של 

טכנולוגית זיהוי חזותית, אלקטרונית 
ובאמצעות דגימת רקמות, לתעשיית 

גידול בעלי חיים ברחבי העולם. כך 
היא תורמת לאספקת מזון עולמית 

 Allflex ,בטוחה יותר. מזה חמישים שנה
מובילה בתחום והיא פועלת במתקני 

ייצור גדולים ברחבי העולם )באירופה, 
בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, בסין, 

באוסטרליה ובניו זילנד(. השימוש 
במוצריה מתבצע ביותר מ-60 מדינות. 
Allflex מעסיקה מעל ל-1300 עובדים 

בכל רחבי העולם.

SCR אודות
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להפסיק	את	הקיצוצים		
		בענף 	 	 	 	

דווקא ביום פיזורה של הכנסת, התקיים 
במשכן הכנסת, יום החקלאות, שתוכנן 
מספר חודשים קודם לכן, ביזמת יושב 
ראש השדולה החקלאית בכנסת, ח"כ 

זבולון כלפה, מסיעת הבית היהודי. 
ביום זה התנהלו מספר דיונים, 

בחדר מיוחד בכנסת בו הוצגו פירות 
מובחרים, דבש ומוצרי חלב תוצרת 
הארץ. באחד הדיונים בו השתתפו 

בין היתר שר החקלאות יאיר שמיר, 
מנכ"ל המשרד רמי כהן, שר הבינוי 

אורי אריאל, חברי כנסת מכל סיעות 
המשכן ונציגים מארגוני ההתיישבות 
והחקלאות, הדגישו המשתתפים את 

הצורך בתמיכת המדינה בחקלאות למען 
שמירה על בטחון אספקת המזון וכן 

שמירה על גבולות המדינה בפריפריה.

חדשנות ישראלית
"החקלאות בארץ נהנית מפירות 

החדשנות הטכנולוגית הישראלית, 
וישראל היא כבר שנים מובילה עולמית 

בתחום זה. הטכנולוגיות כוללות 
חדשנות בענף הרפת, ניטור רפואי 

לבעלי חיים, מערכות השקיה חדשניות 
החוסכות במים ועוד", אמר היו"ר, 

ח"כ זבולון כלפה, בפתח הדיון. ביום 
זה ניתנה במה לחקלאים צעירים מכלל 
ענפי החקלאות, להביא לידי ביטוי את 

פעילותם ורצונם להמשיך בעבודת 
החקלאות ואת מצוקתם הרבה. בין 

הדוברים בלט במיוחד הרפתן הצעיר 
אלעד תמיר ממושב היוגב שציין, כי 

חשוב להבטיח בטחון כלכלי בענף 
הרפת ובענפי חקלאות נוספים, על מנת 
לאפשר לצעירים המעוניינים להיות דור 

ההמשך של החקלאות בישראל אופק 
לקיום ענפים אלו בעתיד. "בענף הרפת 

נסגרו 100 רפתות בישראל לא בשל 
הרווחיות, אלא משום שלא היה דור 
המשך. אנו נתקלים חדשות לבקרים 
בתקנות והנחיות חדשות אשר להן 

השלכות כלכליות נרחבות. השינויים 
התכופים לא מאפשרים לנו לתכנן את 
עתיד המשק שלנו ולהבטיח המשכיות. 

העתיד הוא בנוער ובילדים צעירים 
וחשוב שקובעי המדיניות יתנו דעתם 
בנושא, יקדמו תכניות ארוכות טווח 

שיבטיחו קיום חקלאות בכבוד במדינה, 
ויעודדו צעירים להתמקצע ולהשתקע 

בתחום שישראל כה מצטיינת בו" אמר 

תמיר. אביתר דותן, מנכ"ל התאחדות 
מגדלי הבקר לחלב אומר, כי יש חשיבות 
עליונה לטיפוח רפתנים צעירים ותמיכה 

בחקלאות כחול לבן. "דרוש שינוי 
תפיסתי ומערכתי על מנת לשנות את 

המצב הקיים, בו קיימת בעיה לקיומו של 
דור המשך למקצועות החקלאות. עתיד 

המדינה תלוי בחבר'ה צעירים שיהוו 
עתודה לקיום חקלאות בארץ ושמירה 

על ייצור עצמי של מזון בישראל, על 
מנת שלא נהיה תלויים בחסדי אחרים" 

אמר דותן.

להפסיק הקיצוצים בחקלאות
בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת באותו 
יום חגיגי הוצגו טכנולוגיות חדשניות 

מענף הרפת, מערכות השקיה, חיישנים 
למטעים ועוד. יו"ר הועדה ח"כ אבישי 

ברוורמן קרא להפסיק את הקיצוצים 
לחקלאות, לחזק את המחקר והפיתוח, 

לתת גיבוי לחקלאים ולקצץ את 
הבירוקרטיה. כמו כן אישרה ועדת 

הכלכלה תיקון לתקנות תכנון משק 
החלב שיאפשרו לתמרץ יצרני חלב 

קטנים לייצר את מלוא מכסת הייצור 
שלהם ולהתייעל. עו"ד דפנה טיש 

ממשרד החקלאות הסבירה, כי כיום יש 
אפשרות להפחית מכסה של יצרן שלא 

עמד בדרישות הייצור, אולם הכוונה 
היא להחזיר ליצרן את המכסה בשנה 

החולפת, אם הוא ביצע צעדי התייעלות 
והראה הגדלה של 10% לפחות בכושר 

הייצור לעומת השנה הקודמת או 
שהוא חזר למלא היקף מכסתו מהשנה 

הקודמת. נשיא התאחדות האיכרים, 
דובי אמיתי, היה נוקב וביקורתי 

כשאמר "היום הזה שבו מצדיעים 
לחקלאות מחד ומפזרים את הכנסת 

מאידך הוא מטאפורי למצב החקלאות 
בישראל. כאשר החקלאות חוגגת את 

היותה בפסגת הפיתוחים והטכנולוגיה 
והחקלאי לעומת זאת מצוי בפני פשיטת 

רגל ומנסה לשרוד.
 

הגיע הזמן שהבית הזה יעשה מהפך 
ויחזיר למשרד החקלאות את היכולת 

לקבל החלטות וגם לבצע אותן. רק כך 
המגזר החקלאי יוכל להמשיך להתקיים 

בכבוד ולהמשיך לחזק את המדינה הן 
בבחינת שמירת האדמות והן בבחינת 

ביטחון המזון".

ביום	החקלאות	שצוין	
בכנסת	ביום	פיזורה,	

ניתנה	במה	לדור	ההמשך	
בענפי	החקלאות.	אלעד	

תמיר	רפתן	צעיר	ממושב	
היוגב:	חשוב	להבטיח	

בטחון	כלכלי	בענף	הרפת	
ובענפי	חקלאות	נוספים	

על	מנת	לאפשר	לצעירים	
המעוניינים	להיות	דור	

ההמשך	של	החקלאות	
בישראל	אופק	לקיום	ענפים	

אלו	בעתיד

מימין-מוטי דותן ראש מועצה אזורית גליל 
תחתון, אביתר דותן מנכל התאחדות מגדלי 
בקר לחלב, אייל בלום ראש מועצה אזורית 

ערבה תיכונה

דור המשך: אלעד תמיר ממושב היוגב

דיון ביום החקלאות בכנסת בעתיד 
החקלאות בישראל

]14[

���� + 60-373.indd   14 1/3/15   10:19 PM



פרס	החדשנות	
לאפימילק

אפימילק זכתה בפרס 
החדשנות בניהול עדרי חלב 

 World במסגרת תערוכת
Dairy Expo • סמנכ"ל 
השיווק יובל סובינסקי 

"זוהי למעשה פריצת דרך 
אמיתית"

אפימילק הוכרזה כזוכה בפרס החדשנות 
בתחום ניהול עדרי הבקר לשנת 2014 

בתערוכת World Dairy Expo שנערכה 
החודש בויסקונסין, ארה"ב. הפרס הוענק 
לחברה כאות הערכה לחדשנות המוצעת 

.AfiMilk MCS בפתרון הפרדת החלב
Afimilk MCS )שירות הפרדת חלב 

בזמן אמת( הוא פתרון פורץ גבולות 
להעלאת ערך החלב. באמצעות הפרדת 

חלב במכון החליבה שברפת, לפי מרכיביו 
ותכונותיו )כגון כמות השומן, ערכי החלבון 

 Afimilk ופוטנציאל ההתגבנות(, שירות
MCS מגדיל משמעותית את התשואות 

ביצור גבינות )עד 15%( ומייעל את התפעול 
והלוגיסטיקה במחלבה.

Afimilk MCS מבוסס על טכנולוגיה 
רשומה כפטנט, המאפשרת אנליזה של כל 

פולס חלב בנקודת החליבה, ובזמן אמת. 
החלב מנותב, על פי פוטנציאל ההתגבנות 

שלו, למכלים ייעודיים במכון החליבה. 
התוצאה: חלב המתאים יותר לייצור גבינות 

מופרד מחלב המיועד לייצור חלב ניגר 
ומוצרי חלב אחרים.

"לראשונה, Afimilk MCS מאפשר 
למחלבות להשיג תועלת מהפרדת חלב 
במכוני החליבה." אמר יובל סובינסקי, 

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי באפימילק. 
"הפתרון כבר נבחן בקרב מחלבות יצרניות, 
ותועלותיו הוכחו כבעלות ערך רב. בנוסף, 

ניסויים יצרניים במחלבות העלו יתרונות 
נוספים, כגון קיצור זמן הכנת הגבן במחלבה 

ואפשרות לאכסון זמן ארוך יותר בטרם 
תהליך היצור. השיטה הייחודית בהפרדת 

החלב נשענת על בדיקה אופטית בלבד 
וניתוב החלב בהתאם, ללא שינוי, חימום או 

הוספת מרכיבים כאלו או אחרים לחלב".

עוד על אפימילק
בחברה מספקת טכנולוגיה וידע לרפתות 
חלב, על מנת שיוכלו להפיק חלב איכותי 

ברווחיות גבוהה, זאת במשך כמעט 40 שנה. 
בהתבסס על יצירתיות ומקצועיות מוכחת, 

ממשיכה אפימילק להוביל את תעשיית 
החלב העולמית. באמצעות טכנולוגיה 

מתקדמת וחדשנות, מצליחה החברה לספק 
את הדרישות המשתנות בשוק, עם מערכות 

שמותקנות ביותר מ-50 ארצות, ולעמוד 
בחזית טכנולוגית ניהול התוכנה והחיישנים 

ברפתות חלב.
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