
היערכות משק החלב 
לקראת חגי תשרי תשע"ו

השנה החגים חלים מבחינתנו במועד 
בעייתי, אומר איציק שניידר סמנכ"ל 

מועצת החלב ומוסיף: "ראש השנה חל 
ביום שני ולמעשה יש חמישה ימים ללא 

אפשרות של ייצור במחלבות ובמתקני 
הייבוש. יום כיפור חל באמצע השבוע, 
ביום רביעי ואילו חגי סוכות בימי שני. 

השנה מתקיימים מועדי חגים בעייתיים 
במיוחד ברמה של איסוף ועיבוד החלב. 

הרפתנים התבקשו להתכונן מבעוד מועד 
ולבדוק את תקינות מערכות הקירור 

והשטיפה של מיכלי החלב".

במועצת החלב גיבשו ביחד עם מנהלי 
התפעול של המחלבות את תוכניות 

הייצור ותוכניות איסוף החלב מהמשקים. 
המטרה היא מינימום גלישת חלב 

ופינוי בזמן של מיכלי החלב במשקים. 
ההיערכות היא כמו למבצע צבאי ! איציק 

שניידר בטוח כי גם הפעם הגמישות 
במשקים יחד עם הניסיון והמקצוענות 

של מובילי החלב וההכנות שנעשו 
במחלבות יבטיחו את ההצלחה. 

ומה בנוגע להשלכות 
סביבתיות ? 

 "על פי חוק החלב אסור ליצרן לשפוך 
חלב במשק וחובה להעביר את החלב 
לטיפול מוסדר. מועצת החלב כחלק 

מהטיפול הכולל מסדירה את הנושא מול 
המשרד להגנת הסביבה ואם וכאשר כל 
פעולה שתיעדה דורשת אישור מוקדם 

של יושבת ראש וועדת המכסות וכוללת 

ליווי של נציגים מיחידת הפיצוח".  •

בכדי להימנע ממחסור ועליית מחירי 
הבשר לקראת חגי תשרי, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, בראשות השר 
אורי אריאל, פעל במספר דרכים על 

מנת להגדיל את היצע הבשר על סוגיו, 
לרבות הסרת מכסים לבשר צאן. שר 

החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל: 
״לקראת תקופת החגים והביקוש 

הגובר לבשר חלה עלינו חובה מיוחדת 
לפעול על מנת שכל בית בישראל יוכל 

לרכוש בשר במחיר הוגן וראוי. יוקר 
המחייה הוא לא גזירת גורל וניתן 

להוריד אותו. 
הורדת המכסים כפי שנקבע בהחלטת 

ממשלה הוא צעד נדרש, ואני מצפה 
משר האוצר ושר הכלכלה לאמץ את 

בקשתי בצורה המהירה ביותר על מנת 
שבחגים הקרובים יוכל עם ישראל 

לרכוש בשר במחיר ראוי"
בהודעה שהוציאה דוברת משרד 

החקלאות נמסר כי, לטובת הגדלת 
מקורות הבשר בשוק, פנה שר 

החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, 
לשר האוצר, משה כחלון, ולרשות 
המסים בבקשה לפתיחת מכסות 

אד-הוק לייבוא 10,000 כבשים חיות, 
ובשר כבש קפוא בכמות של 1,000 

טון בפטור ממכס, עד סוף 2015. 
לאור הסרת המסים על יבוא בשר צאן 

וראשי צאן לישראל בשיתוף משרד 
הכלכלה ומשרד האוצר, אין כיום 

מגבלות מכסיות על יבוא בשר בקר 
וצאן לישראל.

נתוני היבוא נכון להיום 
בשר מצונן - ממדינות אמריקה 
הלטינית מיובא בשר בקר מצונן 

בהיקפים קטנים. במחצית 2015 יובאו 
כ-140 טון בשר בקר מצונן מדרום 

אמריקה. בשנים שקדמו כמעט ולא 
היה יבוא בשר מצונן לישראל. 

בשר קפוא - במחצית 2015 יובאו 
כ-40,000 טון בשר בקר קפוא ממדינות 

דרום אמריקה: אורוגוואי, ארגנטינה, 
ברזיל, פרגוואי ומעט מהולנד, פולין 

וצרפת. מדי שנה מיובאים כ-65,000 
טון בשר בקר קפוא. 

עגלים חיים - אוסטרליה, ליטא, 
הונגריה, רומניה - מעל 100,000 

ראשי בקר בשנה. היצואניות 
הגדולות השנה לישראל הן מדינות: 

אוסטרליה, הונגריה ורומניה. •

תחרות בשוק הבשר
שר החקלאות, אורי אריאל, נוקט בשורה של צעדים למניעת התייקרות מחירי 
הבשר לקראת ראש השנה וחגי תשרי • יוסרו כל מגבלות המכס על יבוא בשר 

בקר ובשר צאן לישראל  •

מועצת החלב, כבכל שנה, נערכת יחד עם כל השותפים בענף 
על-מנת להבטיח את המשך קליטת ועיבוד החלב בצורה 

תקינה • השנה חלים חגי תשרי בימים שמציבים אתגר בפני 
כל העוסקים בענף סמנכ"ל המועצה איציק שניידר שלח 

מכתב לרפתנים ובו פרטים לקראת ההיערכות •

היערכות מיוחדת. איציק שניידר

תנובת חלב 
עקב עומסי החום
ממוצע תנובת החלב לנחלבת עלה 
בשבוע האחרון של אוגוסט והוא 

גבוה יותר מהממוצע בשנת 2014, 
זאת  על אף עומסי החום הכבדים. 

להערכת ד"ר גבי עדין מנהל המחלקה 
לבקר בשה"מ שבמשרד החקלאות 
ההקפדה על שיגרת הצינון היא זו 

שתורמת לשמירה והעלאת תנובת 
החלב. עדיין צפויים לנו שבועות 
של עומסי חום ולכן אנו חוזרים 

ומבקשים להמשיך בשגרת הצינון.
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