
למרות הקיץ החם, 
ובעקבות צעדים שנעשו 

בהתאחדות, קיימת 
מגמת שיפור באיכות 

דגימות החלב המגיעות 
למעבדה המרכזית 

בהתאחדות •

ד"ר מרינה גיפס, מנהלת המעבדה 
המרכזית לחלב בהתאחדות 

אמרה לנו כי "אנחנו כבר שנים 
מנסים להסביר לרפתנים, כיצד 

לשמור על דגימות בביקורת חלב, 
כל השנים הגיעו חלק מדגימות 

החלב מקולקלות במצב של גבינה 
או אפילו במצב של פתיתי גבינה 
זעירים והדבר מנע מתן תוצאות 

לרפתן וגרם לנזק קשה למכשירים 
במעבדה". בעקבות צעדים 

שננקטו בתמיכתו של מזכיר 
ההתאחדות אביתר דותן וגיבוש 
המלצות שהועברו לרפתנים, חל 

שיפור במצב. 
אומרת מרינה "פיתחנו המלצות 

כדי להבטיח שהדגימות של החלב 
יגיעו למעבדה בצורה מיטבית. 
שתי ההמלצות שראוי להדגיש, 

במשקים בהם דוגמים משתי 

החליבות, בין החליבות, כאשר 
החלב חם והחומר המשמר נמצא 
בתחתית הכוס, לשים את ארגזי 
ביקורת החלב במקרר הממוקם 

סמוך למכון החליבה. דבר 
נוסף, בסוף הביקורת, לא לנסוע 

ישירות עם הארגזים למחלבה או 
לנקודת האיסוף, אלא להכניס 

למקרר ורק לאחר מכן לנסוע". 
באביב 2015 נשלחו מכתבי הסבר 

מפורטים לכל הרפתנים ומאז 
ובעקבות ההחלטות בהתאחדות 
חל שינוי. מסכמת מרינה "הדבר 

שינה לחלוטין את המצב במעבדה 
ואין כמעט מצבים של חלב 

מקולקל וזאת למרות הקיץ הקשה 

שעברנו". •

תכנון 2016 
מועצת החלב החלה בדיונים 

על מדיניות התכנון לשנת 
2016. היעד שהוצב גם השנה 

הוא להודיע מוקדם ככל שניתן 
על המדיניות לשנת 2016 ובכך 

לאפשר למגדלים ולמחלבות 
להיערך מבעוד מועד •

בזמן הקרוב תתכנס במועצת החלב ועדת 
התכנון שחברים בה מועצת החלב, נציגי 

המגדלים, משרד החקלאות והמחלבות. על 
סדר היום של הועדה המלצה ראשונית על גובה 

המכסה המומלצת לשנת 2016 בהתבסס על צפי 
הצריכה בשוק המקומי ומדיניות התשלום לחלב 

עודף. המלצת ועדת תכנון תובא בהקדם לאישור 

הדירקטוריון והחלטות יתפרסמו בהתאם. •

מענקים במסגרת 
הסכם לוקר 2 

הוועדה למעקב אחר הקצאת כספי המענקים מתוקף 
ההסכם התכנסה השבוע. נראה כי ישנה הענות 

רבה ועד עתה יצאו כתבי אישור במסגרת מענקי 
ההשקעות לרפת בהיקף של כ-20 מיליון₪. הצפי 
הוא כי אם ימשך קצב הבקשות הנוכחי יוקצה כל 

הסכום בסעיפים אלו עד לסוף החודש הבא. •

שינוי לטובה באיכות 
דגימות החלב

שינוי מרשים. ד"ר ג'יפס

מוצרי חלב בבתי הספר בארה"ב
במסגרת התוכנית הלאומית לארוחות צהריים בבתי הספר האמריקאים, לספק יוגורט יווני 

לתלמידים • זאת לאחר הצלחת פיילוט זה במספר ארצות •  זהו מוצר המתווסף למוצרי 
חלב אחרים המוגשים מידי יום בבתי הספר •

יוגורט יווני מועשר בחלבון יוגש 
במנות צהריים בבתי ספר וזאת 

במסגרת התכנית הלאומית 
לארוחות צהריים בבתי ספר 

בספטמבר 2014 החל פיילוט של 
משרד החקלאות האמריקאי בו 

הציעו יוגורט יווני כמקור חלבון 
חלופי בבתי ספר במדינות איידהו, 

 ניו יורק וטנסי. הצלחת הפיילוט 

גרמה להרחבת התכנית לבתי ספר 
במדינות נוספות, בספטמבר 2014.  

באפריל 2015 הוחלט להציע 
יוגורט יווני בכל המדינות  משרד 
החקלאות הוציא מכרז לאספקת 
88,000 ק"ג של יוגורט דל שומן 

ועשיר בו זכו מספר חברות. 
הפרטים פורסמו בידיעון 

הנספחות החקלאית בשגרירות 

ישראל בארה"ב. •
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