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ענף הרפת, כמרקחה וזאת בעקבות מחיר 
המטרה שנקבע לרבעון  בעקבות פניית 

מנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן אליהו, 
מחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון השלישי 

על 1.975 ₪, המגלם ירידה של 6.5% 
מהרבעון הקודם. לאור זאת, פנה משרד 

החקלאות בבקשה לכנס באופן דחוף את 
ועדת המחירים המשותפת עם משרד 

האוצר על מנת לדון ולהמליץ בפני השרים 
על הפחתת המחיר לצרכן של מוצרי החלב 

המפוקחים. בהודעה לעיתונות של משרד 
החקלאות נכתב כי "בעקבות הורדת מחיר 
החלב הגולמי, צפויים מחירי מוצרי החלב 

המפוקחים לרדת בשיעור ניכר".

להקל על הצרכן
במטרה להקל על הצרכן ולהוריד את יוקר 

המחייה, פנה מנכ"ל משרד החקלאות, 
שלמה בן-אליהו, לוועדת היישום 

שמחשבת את מחיר המטרה מדי רבעון, 
לשקול בשנית את עמדתה ביחס לגובה 

מחיר החלב הגולמי. הוועדה קיימה 
דיון מקצועי נוסף, ועדכנה את עמדתה 

למחיר המטרה ל-1.9746 ₪ לליטר החל 
מ-1.7.15, המהווים ירידה של 6.48% 

מהרבעון הקודם )2.111 ₪(. מנכ"ל 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שלמה 

בן-אליהו, בירך על העמדה החדשה. 
ועדת היישום לוקחת בחשבון בתחשיביה 

עלויות צפויות עתידיות בייצור החלב 
)כדוגמת עלויות שכר העבודה וכו'(. 

מחיר המטרה משפיע באופן ישיר על 
מחיר מוצרי החלב המפוקחים והלא 

מפוקחים. זאת ועוד, בכוונת בן-אליהו 
לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים 

לבחון את אמיתות הפרסומים שמחירי 
מוצרי החלב, שאינם בפיקוח מחירים, לא 

ירדו עבור הצרכן, וזאת מאחר ותיאום 

מחירים בין המחלבות הינו מנוגד לחוק 
ופוגע בצרכן. לדברי המשרד, הצהרות 

כאלה עלולות לגרום למחירי מוצרי החלב 
שאינם בפיקוח שלא לרדת בעת ירידת 
מחיר החלב הגולמי, ובעצם מכשירים 

את הקרקע להשארת המחירים שאינם 
מפוקחים על ידי המדינה על כנם.

מועצת החלב: "ירידה 
משמעותית"

במועצת החלב מתמודדים עם ההשלכות 
של מחיר המטרה שנקבע, במועצה 

מדגישים כי "ירידה זו מצטרפת לירידות 
ברבעונים הקודמים, וסך הכול מתחילת 

השנה ירד מחיר המטרה ב-21.34 אג' 
שהם 9.8% מהמחיר. המחיר ברבעון 3 

השנה נמוך ב-31.37 אג' מהמחיר שנקבע 
לרבעון המקביל ב-2014 מדובר על ירידה 

של 13.7%". במועצת החלב אומרים כי 
המחיר לרבעון הוא הנמוך ביותר בחמש 
השנים האחרונות )מינואר 2011( ירידת 
המחיר היא בהתאם לנוהל עדכון מחיר 
המטרה כפי שקבוע בתקנות מכוח חוק 

תכנון משק החלב כאשר הסעיפים שתרמו 
לירידת המחיר הם:

א. מחירי המזונות: מחירי המזונות 
הנזקפים בחשבון רבעון 3 הם: 1.3215 

ש"ח לליטר חלב בעוד שמחירי  המזונות 
שנזקפו ברבעון הראשון היו 1.4560 מדובר 

בירידה של 9.2% בעלות ההזנה. הירידה 
במחירי  המזון היא בשל הירידה העולמית 

במחירי התבואות ובעיקר ירידה במחירי 
גרעיני התירס והמחירים הנמוכים של 

המזונות האביביים )תחמיצים ושחתות( 
שנרשמו השנה ביחס למחירים הגבוהים 

באביב 2014.
סעיפי ההתייעלות: ההתייעלות השוטפת 

)שני אחוזים לשנה מינואר 2013( 
המחושבת לקראת מחיר המטרה בשנת 

2015 מתבסס על סקר עלויות הייצור 
שנערך ב-2011 כאשר מחירי התשומות 

מתעדכנים בהתאם לאמור בתקנות. השנה 
מתקיים סקר עלויות שישמש לקביעת 

מחיר המטרה משנת 2017. ירידת מחיר 
המטרה באה לידי ביטוי בקביעת מחירי 

חומרי הגלם החלביים )אבקה מחלב כחוש 
וחמאה לתעשייה( והיא גם אמורה לבוא 
לידי ביטוי בעדכון המחירים המפוקחים 

של מוצרי חלב.

ניאבק למען עתיד הענף. דותן

דותן "קיימת שחיקה ברווחיות 
בקצב יוצא דופן"

אביתר דותן מזכיר התאחדות מגדלי 
הבקר הגיב בזעם על מחיר המטרה החדש 

"מחיר המטרה הוא מודל שקוף ומבוסס 
על תשומות הענף וירידה משמעותית 
בהם, הביאה למחיר החדש. מצד שני, 

קיימת שחיקה ברווחיות בקצב יוצא דופן 
ועלינו ליצור בלימה וצמיחה מחודשת. 

בעולם פוליטי בו יוקר המחיה הוא הערך 
העליון ואילו לצערי, ערך החקלאות לא 
קיים יותר. אך גם כיום, אני מלא אמונה 
ביכולת המקצועית של העוסקים בכנף, 
להתאחד ולפעול למען קידום תוכנית 

השומרת על הרווחיות של עשרות אלפי 
עובדים המתפרנסים מהענף ולדאוג 

להמשך פיתוח קידום ענף הרפת והחלב. 
מיותר לציין כי התאחדות מגדלי הבקר 

ואני בראשה, תמשיך להיאבק למען עתיד 
בטוח של ענף הרפת".  כעת נותר לראות 

האם אכן תהיה ירידת מחירים למען 
הצרכן או שהרפתנים ימשיכו לספוג לבד 

את המאבק לכאורה על יוקר המחיה. 

ירידה חדה במחיר המטרה
1.9746 שקל לליטר ברבעון 3 לשנת 2015

מחיר מטרה הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות נקבע ביום 
חמישי )25.6( וזאת בעקבות פניה של מנכ"ל משרד החקלאות 
• במועצת החלב מסבירים כי חלה ירידה בכל הוצאות הייצור 
• מזכיר התאחדות מגדלי הבקר, אביתר דותן "קיימת שחיקה 

ברווחיות, ניאבק על בטחון הכלכלי של הענף" • 
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