
תוכנית לימודים 
לרפתן הצעיר

תוכנית שאפתנית לעידוד הדור 
הצעיר להירשם ללימודי רפת 

אקדמאיים •

המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך 
ומועצת החלב, גבשו תכנית לרפתנים 

בדגש על דור ההמשך ללימודים אקדמאיים 
לתואר ראשון במכללת בית ברל, בחקלאות 
ואיכות סביבה. התואר כולל תעודת הוראה. 

קורסים ייחודיים בנושאי הרפת. מסלול 
של 3 שנים, יום לימודים מלא בשבוע ויום 

שישי פעם בשבועיים, דבר המאפשר המשך 
עבודה סדירה ברפת. מטרת הפרויקט אומר 

איציק שניידר סמנכ״ל מועצת החלב ״לשפר 
את ההון האנושי בענף ולעזור לרפתנים 

המעוניינים ללמוד להתקדם תוך כדי המשך 
עבודה ברפת״. תנאי קבלה, עד גיל 30 תעודת 

בגרות וועדת קבלה שבה יהיה נציג של 
מועצת החלב ומעל גיל 30 רק וועדת קבלה 
ומבחן סף. שכר הלימוד זהה לשכר לימוד 

אוניברסיטאי  ובמועצת החלב בוחנים 
את האפשרות להעניק מלגות לרפתנים 

צעירים. תחילת הלימודים בשנה האקדמית 
הבאה, מותנה במינימום נרשמים.

בתחילת חודש יוני נערך אחד מהכנסים 
החשובים בענף החלב, כנס כלכלני הענף 
שנערך בעיר קייל, בגרמניה. בכנס נכחו 
נציגים מ-55 מדינות המייצגים למעלה 

מ-85 אחוז מתפוקת החלב העולמית. את 
הכנס אירח המכון בראשות ד״ר טורסטן 
המה. במהלך הכנס דנו הכלכלנים במצב 
ענף החלב, כך למשל נודע כי ביוני 2015 

המחיר העולמי של חלב ירד מתחת ל-30 
סנט )26 יורוסנט( לק"ג, זהו המשבר ה-3 
ב-8 השנים האחרונות. )מחיר עולמי זהו 

המחיר הנגזר מהמחירים העולמיים של 
אבקת חלב כחוש, חמאה, אבקת חלב 

מלא, גבינת צ'דר ואבקת מי גבינה(. 
מחיר נמוך זה ישפיע על ענפי החלב בכל 

המדינות.
גידול בייצור

 הסיבה העיקרית לקריסת המחיר זה חוסר 
האיזון בין ההיצע לביקוש ב-2014. תנאי 

מזג האוויר הטובים וההערכות לביטול 
המכסות באירופה הביאו לגידול בייצור 

למרות המחירים הנמוכים. מצד שני 
עצירת היבוא של רוסיה והקטנת היבוא 

של סין צמצמו את הביקושים. גם גורמים 
פסיכולוגיים תרמו לא מעט לתופעה של 

קריסת המחיר. כלכלת ייצור החלב - 
בשנת 2014 מגדלי החלב ברוב המדינות 

נהנו ממחירי חלב טובים ומחירי גרעינים 
נמוכים. בשנת 2015 מחירי החלב ירדו 

ורווחיות המגדלים נשחקה. בעיקר מדובר 
במדינות בהם מחיר החלב דומה למחיר 
העולמי כלומר במדינות מוטות יצוא או 

במדינות מוטות יבוא. במקרים רבים הגיע 
הרווחיות לערכים קריטיים. 

עפ"י נתוני IFCN הרי שבעולם 118 מיליון 
יצרני חלב, והתנובה שנתית הממוצעת 
לפרה 2,200 ק"ג. בעבר הגידול בצריכת 

החלב הביא לגידול עולמי במספר 
יצרני החלב, בתקופה האחרונה המגמה 

העולמית היא שהגידול בביקושים יתממש 
ע"י גידול בתנובות וביחידות הייצור 
וצמצום מהותי במספר יצרני החלב. 

מועצת החלב חברה במכון וכלכלן 
המועצה לירון תמיר ייצג את 

המועצה בכנס.

כנס כלכלני ענף החלב
משבר שלישי בשמונה השנים האחרונות

לעבור את קיץ 2015 בשלום
שמירה קפדנית על מרבץ יבש - ובעיקר  £

אם משתמשים במערכות צינון.
סיוד הגגות לצבע לבן - גורמת להורדת  £

)1-3 מעלות  הטמפרטורה בסככה 
צלזיוס/הפעלת מערכת אוורור/צינון 
המותאמת לסככה - יעילה לצינון ועדין 
שומרת על מרבץ יבש. שימוש ברפד 
אנאורגני - אם יש צורך לרפד עדיף 
לבצע זאת עם חומר אנאורגני )חול, 

פיצלי שמן(.
קלטור יומי של המרבץ - הפעולה  £

חייבת להתבצע כל יום ולפעמיים אף 
פעמיים ביום בהתאם למצב, הדברת 
מעופפים - )זבובים וצרעות( - הציבו 
מלכודות ורססו רק בחומרים המותרים 

לשימוש ע"י השו"ט.
אספקת מים קרירים ונקיים )שוקת  £

נקיה ומוצלת( - אל תשכחו - החלב 
מורכב מ-90% מים !

ביצוע חליבה היגיינית מלאה - כבכול  £
השנה...אין הנחות בקיץ ! 

נוכחות מזון טרי באבוס לאחר החליבה  £

- ימנע רביצה מידית של הבקר וחשש 
לנגיעות תוך עטינית. 

עקה,  £ מניעת   - חום  עקת  מניעת 
עשויה להבטיח את פעילות המערכת 
החיסונית העצמית של הבקר והמקנה 
כנגד גורמי תחלואה שונים. צמצמו 
או מנעו את גורמי העקה ושמרתם 
בכך על בריאותם ורווחתם של בעלי 
החיים ועזרתם לעצמכם לעבור את 

הקיץ בשלום.

ביוני 2015 חלה ירידה במחיר החלב בעולם כשהסיבה 
העיקרית היא, חוסר איזון בין ההיצע לביקוש ב-2014 • נתון 
זה נמסר במהלך הכנס השנתי של כלכלני ענף החלב, שנערך 

בקייל בגרמניה •

מועצת החלב פרסמה את עשרת ההמלצות לעבור את הקיץ בשלום 
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