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* חדשות, עידכונים ושאר עיניינים שוטפים

בעקבות פרישת רפת 
ומכירת המכסה, הבינו 

במועצת החלב כי יש 
בעייתיות ברווחיות 

הרפתות בערבה. הפרויקט 
נעשה בשיתוף מועצת 

החלב, התאחדות הבקר 
ומחלבות יוטבתה

לאחר עבודה כלכלית שנעשתה 
במועצה, התבררו בין השאר 

הסיבות, עומס החום, המרחק, יכולת 
ההתאגדות של הרפתות, היעדר 

השקעה בתשתיות בעיקר בכל הקשור 
לשטחי צל לפרה. במועצה החליטו על 
מספר צעדים, הראשון והחשוב, גיוס 

פרויקטור שישמש כרכז התארגנות 
לאזור הערבה. בין השאר יטפל ויעזור 
לנושא רכש משותף, יזמות ופיקוח על 

ביצוע השקעות, אחריות על מכירת 
בקר משותפת ובחינה ופיקוח בנושא 

השקעות ברפתות בפרט ובאזור בכלל. 
אחד הנושאים הראשונים שייבדקו, 

האם יש כדאיות כלכלית להקמת 
מרכז מזון בערבה. לפרויקט שותפות 

הרפתות בערבה, מחלבת יוטבתה, 
מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר 

ושה״מ. אביתר דותן, מזכ"ל התאחדות 
הבקר, השותפה מלאה לפרויקט מסר 

"אתגרי הענף בנושא רווחיות  מחולקים 
לשתיים, ניהול הרפת הבודדת ובעיות 

רוחביות אזוריות. פרויקט הערבה הוא 
ניסיון ראשון להתמודד עם בעיות 

אזוריות בניהול משתף ומקצועי .נכון 

שהתארגנויות הרפתות האזוריות 
בדרך כלל נותנות מענה לניהול השוטף 

ובניסיון לפתור בעיות אבל לאזור 
הערבה האתגרים משמעותיים יותר כגון 
התעבורה בהיבטים של מזון, עומס חום 

ועוד. לכן מועצת החלב וההתאחדות 
בשיתוף פעולה עם מחלבות יוטבתה 

ובעיקר רפתני הערבה לתת מענה 

לבנות פרויקט ברמה לאומית, הצלחת 
הפרויקט היא אך ורק שיפור אמיתי 

ברווחיות ומכאן ניתן יהיה לקדם 
פרויקטים באזורים אחרים. הפרויקט 

נעשה בשיתוף פעולה עם משרד 
החקלאות ואני מאוד מקווה כי הוא 

יפתור את הבעיות ברפתות הערבה". 

פרויקט ערבה 
יוצא לדרך
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משרד החקלאות פרסם את 
מענקי השקעות ברפת החלב 
כנגד הפחתת המכסים ביבוא 
במסגרת התוכנית פורסמו גם 

סעיפי ההשקעות המוכרים 
לרפתות החלב

לרשימת הסעיפים להשקעה יתווספו 
סעיפים נוספים כגון: מערכות ניטור, 

בקרת מיכלי חלב ומתקן משקי לאיסוף 
פגרים.  בשלב ראשון סך המענקים 

עומד על 30 מיליון שקלים כאשר שיעור 
המענק יעמוד על 25 אחוזים מההשקעה 
באזורי עדיפות לאומית א' ו-20 אחוזים 

בשאר אזורי הארץ, ע"פ האמור בחוק 
עידוד השקעות הון בחקלאות. שעור 
ההשקעה המוכרת לא יעלה על 250 

שקלים לכל אלף ליטר מכסה ולא יעלה 
על מיליון שקלים. במסגרת ההסכם 

שוריין סכום נוסף של 20 מליון שקלים 
להשקעות במתקנים לטיפול בשפכי 
רפתות. הקצאה זאת תעשה לאחר 

שיבחנו מספר טכנולוגיות.

קול קורא לבחינת הטכנולוגיות 
)פיילוטים( יצא בקרוב. כנדבך נוסף 
במסגרת ההתמודדות עם הפחתת 

המכסים והחשיפה ליבוא, מכינה מועצת 
החלב תוכנית שתוצג בקרוב למיתוג 

מוצרי חלב ישראליים.

מענקי השקעות 
ברפת החלב

רפת יוטבתה

רפת יהל
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בשבועות הראשונים של שנת 
2015 נרשמת ירידה בייצור החלב 
ברפתות של כ-5% ביחס לתקופה 

המקבילה אשתקד. ירידה זו היא 
ביטוי למדיניות התשלום לחלב 
עודף שעודכנה בתחילת השנה 

ונראה שהיצרנים אכן הפנימו את 
המדיניות וצמצמו את ייצור החלב, 

אם ע"י הקטנת העדר והוצאת 
פרות, אם ע"י הפחתת מספר 

החליבות ומעבר משלוש חליבות 
ביממה לשתיים ואם בדרכים 

אחרות )שימוש בחלב מלא להגמעה 
וכיו"ב(.

ייצור
חלב בקר 

עו"ד ערן אטינגר ממשרד 
החקלאות מונה ליו"ר מועצת 

החלב. ד"ר תניב רופא שמילאה 
את התפקיד עברה לתפקיד ברשות 

החשמל. 

ערן אטינגר משמש כיום כמנהל 
רשות הניקוז במשרד החקלאות. 

עד לתפקידו הנוכחי שימש כיועץ 
המשפטי של משרד החקלאות.

מינוי יו"ר 
למועצת החלב 
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האם זול יותר 
לייצר חלב 
באירופה?

משרד החקלאות בחן את 
הסיבות להבדלי המחירים 
במוצרי החלב בין אירופה 

לישראל והאם זול יותר 
לייצר חלב באירופה, מה 

גובה התמיכות הממשלתיות 
באיחוד האירופי ועוד 

האם זול יותר לייצר חלב באירופה, 
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה 

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בחנה 
את הסיבות להבדלי המחירים במחירי 

החלב בין אירופה לישראל. 
בשנים האחרונות, מחיר החלב הגולמי 
באיחוד האירופי נמוך יותר בכ-20 עד 

40 אגורות לליטר לעומת ישראל. אולם, 
כאשר מתחשבים בתמיכות השונות 

שמקבלים הרפתנים באיחוד האירופי 
ומתרגמים אותן לליטר חלב, התמורה 

"לליטר חלב" באיחוד האירופי דומה 
מאוד למחיר החלב בישראל, וזאת 

למרות שעלויות המזון לפרות לליטר 
חלב, הרכיב המשמעותי ביותר בייצור 

חלב, בישראל יותר מכפולות בהשוואה 
לעלויות באיחוד האירופי. ההשוואה 
נעשתה במשקי חלב ב-15 המדינות 

 ,)EU15( הוותיקות של האיחוד האירופי
ללא מזרח אירופה.

התמיכה בשוק האירופי
סך התמיכה של האיחוד האירופי בענף 

החלב ירד באופן משמעותי כתוצאה 
מהרפורמה במדיניות החקלאית כאשר 

חלק מהתמיכה במחירים הוחלפה על ידי 
תשלומים של תמיכות מנותקות. ייצרני 

החלב באיחוד האירופי נהנים ממגוון 
תמיכות, תמיכה ישירה )שעדיין נהוגה( 
בייצור חלב ותשלומי תמיכה קטנים של 
מדינות האיחוד האירופי, לצד התמיכה 
העיקרית המשולמת לרפתנים כתמיכה 

מנותקת שאינה מותנת בייצור, המגיעה 
עד לכ-22 אגורות לליטר. בנוסף, נהנות 

חוות החלב באיחוד האירופי ממגוון 
של תמיכות נוספות, כגון: בהשקעות, 

במסגרת תוכניות לפיתוח הכפר, המגיעה 
עד לכ-9 אגורות לליטר. 

מכאן, מחיר החלב הממוצע במדינות 

האיחוד האירופי, בתוספת תשלומי 
התמיכות בתרגום לליטר חלב, דומה 

למחיר החלב בישראל.
עלויות הייצור של חלב באיחוד האירופי 
לאורך זמן יציבות יחסית ומגיעות לכ-2 

עד 2.1 ₪ לליטר. מהמחקר עולה כי 
תשלומי התמיכות של האיחוד האירופי 

מאפשרים לחקלאים לשרוד ולהמשיך 
בייצור חלב למרות שההכנסות מייצור 

חלב אינן מכסות את עלויות הייצור. 
מחירי החלב אינם מכסים את כל עלויות 

הייצור של החלב אצל מגדלים רבים 
 FADN-באיחוד האירופי. לפי נתוני ה 

)Farm Accounting Data Network(
הרווח הכלכלי במדינות האיחוד מייצור 

חלב שלילי עבור 78%)!!( מהרפתות 
המתמחות בייצור חלב המייצגות 64% 

מייצור החלב. רפתות אלה נעזרות 
בתמיכות הישירות המנותקות כדי 

להמשיך ולייצר חלב. 

העלויות בארץ אינן גבוהות 
משמעותית מאירופה

בהשוואה לישראל, סך עלות הייצור 
הממוצעת לליטר חלב באיחוד האירופי 

הגיע ל-2.02 ₪ בשנת 2011, לעומת 
2.11 ₪ בישראל )בניכוי ההכנסות 

ממכירת בשר(. 
עלות הייצור בישראל גבוהה ב-9 אגורות 

בלבד מהעלות הממוצעת באיחוד 
האירופי. נתון זה מתעצם לנוכח עלויות 

מזון הפרות בישראל, אשר גבוהות 
בהרבה בהשוואה לאיחוד האירופי. 

ההזנה באיחוד האירופי מתבססת על 
מרעה וגידול עצמי של מזון בחווה 

עצמה, לעומת קנייה של מזון מיובא על 
ידי הרפתנים בישראל. עלויות ישירות 
אחרות, הנהלה וכלליות, עלות עבודה 

ופחת נמוכות יותר בישראל מאשר 
באירופה.

סמנכ"ל החטיבה למחקר, כלכלה 
ואסטרטגיה במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר: 
"סך עלויות הייצור לחלב בישראל אינן 

גבוהות באופן משמעותי מעלויות 
הייצור באיחוד האירופי, וזאת למרות 

שעלויות ההזנה בישראל יותר מכפולות 
מהעלויות באיחוד האירופי, בשל הצורך 
לרכוש מזון מיובא והעדר שטחי מרעה. 
כמו כן, מרבית עלויות הייצור האחרות 
נמוכות יותר בישראל מאשר באירופה. 

המשמעות - משקי החלב בישראל 
יעילים משמעותית. נדהמנו לגלות כי 
כאשר מביאים בחשבון את התמיכות 
ברפתנים האירופיים התמורה לייצור 

החלב באיחוד האירופי דומה מאוד 
למחיר החלב בישראל". 

רפת בהולנד - עלות הייצור בישראל 
גבוהה ב-9 אגורות בלבד מהעלות 

הממוצעת באיחוד האירופי

 ISO מבדק
השנתי 

למועצת 
החלב

מועצת החלב עברה את מבחן ההסמכה 
השנתי למערכות איכות לתקני 2008: 

ISO 9000. מדובר בתקני איכות שעל פיהם 
מתנהלת מועצת החלב מזה עשור. המבדק 

עבר בהצלחה. מערכת האיכות הינה כלי 
מרכזי לשימור ולפיתוח האיכות ומתן 

השירות המקצועי בסטנדרטים הגבוהים 
ביותר לכלל העוסקים בענף החלב.  את 

יישום ופיתוח מערכת ה-ISO מוביל 
אברהם הראל אשר משמש גם כמנהל 

האיכות במועצה. תודה לאברהם ולכל אלו 
שעושים ופועלים במהלך השנה ליישום 

והטמעת מערכת האיכות ונוהלי העבודה.
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כנס שיאון השנתי
הכנס השנתי של חברת 

שיאון נערך ב-19/02/15 
ואליו הגיעו עשרות 

רפתנים ובעלי עניין. 
מנכ"ל שיאון, אלון ענבר, 
סקר את תוכנית העבודה 

לשנת 2015 וסיכם את 
השנה שחולפת ושלח 

מסר מרגיע לרפתנים כי 
שיטת התשלום הקיימת 

לא תשונה

אלון ענבר מנכ"ל שיאון נתן סקירה 
על כל הנושא הכספי של אגודת 

שיאון. סיפר על כל מרכיבי ההכנסות 
וההוצאות של החברה. כאשר הכוונה 

הייתה להסביר את הבעייתיות 
הקיימת בצורת התשלום אשר קיימת 

היום והצורך למצוא שיטות אחרות 
שיאפשרו לחברה לעמוד ביעדיה 
המקצועיים ללא חריגה בתקציבי 

החברה. צורך זה עלה מתוך ניסיון 
לשינוי שיטת התשלום שנעשה על ידי 
חברת שיאון ללא התייעצות מספקת 
עם הרפתנים עובדה שהובילה לכעס 

גדול על החברה. חשוב לציין שמיד 
עם תחילת הרעש הבינו בחברת שיאון 
את הבעיה הקיימת ומיהרו לקחת צעד 
אחורה ולא לשנות את שיטת התשלום 
אשר הייתה אמורה להיות מבוססת על 

תשלום קבוע + תשלומים לפי כמות 
הזרעות. כאמור, החלטת דירקטוריון 

שיאון הינה כרגע לא לשנות את שיטת 
התשלום הקיימת ולחפש שיטות 

מתאימות יותר תוך התחשבות בדעות 
הרפתנים יחד עם צורכי החברה. 

במהלך הכנס ניתנה סקירה בכמה 
תחומים, ד"ר יואל זרון סקר את 

שיטת הטיפוח. אפרים עזרא, מנהל 
ספר העדר סקר את ייצור החלב בארץ 

ובעולם ושיטות התכנון והתשלום 
עבור חלב עודף. ינון דותן דיבר על 

נתוני פוריות באזור ההתארגנות לפי 
משק פרטני ודני בן ברק על ייצור 
התחמיץ בשרוולי ענק באמצעות 

ה"סילופרס".  רמי פיש רכז אזור רמת הגולן עמק הירדן עם אלון מנכל שיאון

ענף הרפת נערך לקראת 
חג הפסח וההכנות כבר 

החלו, כולל ישיבות 
ועבודת מטה בקרב 
היצרנים, המחלבות 
ואנשי הלוגיסטיקה

יחיאל ניזרי מנהל תפעול אגף חלב 
גולמי בתנובה מסר לנו השבוע 

"כמובן שתנובה מתארגנת כמו בכל 
שנה, יש לנו רב הדואג לכל נושא 

הכשרות. נערכות ישיבות מקדימות 
ואנחנו מקבלים ממנו את הוראות 

המתאימות. ההקפדה היא מירבית בכל 
התחומים כולל פיקוח יום יומי של 

צוות הכשרות של תנובה. צריך לזכור 
כי נושא הכשרות מתחיל מהיצרן, קרי 

הרפתן, דרך הקפדה על איסוף החלב, 
הובלתו למחלבות במשאיות מוכשרות 
והכשרת המחלבות עצמן. הפעם החג 

לא יוצא בשבת כך שיצא לנו טוב 
וההתארגנות קלה יותר. הרב כבר 

מוציא מכתבים לרפתות לקראת החג. 
הכל נעשה בתכנון מראש וע"פ תוכנית 

מסודרת. אני באופן אישי ניפגש עם 
חברות ההובלה ומעביר להם את 

ההנחיות על איסוף החלב ודרך הכשרת 
המשאיות ועוד". כל היצרניות נערכות 

באותה מתכונת לקראת חג הפסח 
וזאת ע"פ דרישות הכשרות של הרבנים 

הפועלים במסגרת היצרנים. 

היערכות המחלבות
לקראת חג הפסח
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