
ענף בכותרות

על פי נתוני המועצה, שנת 2015 התאפיינה בעלייה בביקוש לחלב 
ומוצריו בגובה של כ-2.8%. צריכת מוצרי החלב מייצור מקומי 
לנפש בשנת 2015 הייתה שקולה לכ-175 ליטר חלב בשנה )כ-

900 כוסות חלב(. הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל 
לחלב שתייה ומשקאות כ-52 ליטר, תוצרת ניגרת ומעדנים כ-22 

ליטר, גבינות לבנות כ-12 ק"ג )השקולים לכ-50 ליטר( וגבינות 
קשות כ-4.3 ק"ג )השקולים לכ-45 ליטר(. 

קטגוריית הגבינות הקשות זינקה בשנת 2015 בכ-5%. צריכת 
הגבינות הלבנות עלתה במעל 4%, נתון ההופך את ישראל 

לשיאנית הצריכה בקטגוריה זו. קטגוריית התוצרת הניגרת 
והמעדנים עלתה בכ-3% וצריכת החמאה ב-0.5%.

נמשכת מגמת סגירת רפתות
בשנת 2015 נמשכה מגמת סגירת הרפתות במהלכה נסגרו כ-33 

רפתות, מתוכן 32 שייכות למגזר המשפחתי. מספר הרפתות 
בסוף שנת 2015 עמד על 801 לעומת 1,026 בסוף שנת 2006, 

ירידה של 22%. לעומת זאת, הייצור הממוצע לרפת עלה באותה 
תקופה ב-56%. 625 רפתות שייכות למגזר המשפחתי-מושבי, 

162 שייכות למגזר השיתופי-קיבוצי ו-14 רפתות שייכות לבתי 
ספר חקלאיים. מחיר החלב לליטר גולמי הוזל בשנת 2015 

ב-11% ועומד כיום על 1.84 ₪ לליטר.

מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב: "ענף החלב הינו עמוד התווך 
של החקלאות בישראל, וזה  מסב לה גאווה רבה בעולם. אנו נמשיך 

לשמור על משק החלב יציב ואיתן,  ולספק לאזרחי ישראל מוצרי 
חלב כחול-לבן מזינים ואיכותיים לאורך כל הדרך".

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 
צור "פערי התיווך בלתי נסבלים. לא יכול להיות שאנחנו נסבול 

בתוך החזירות הזאת"
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 

צור, העביר הרצאה בפני משתתפי כנס מדע העופות על מצב 
החקלאות הישראלית ועל המו"מ שמתקיים עם המדינה על 

עתידה של החקלאות. במהלך ההרצאה סקר צור את מצב 
החקלאות במדינה-על כלל נושאי החקלאות, על תרומת 

החקלאים על משק המים הישראלי, על הירידה בייצוא החקלאי, 
על מצב ענפי החקלאות השונים: ״במדינת ישראל יש כ-11 אלף 

חקלאים שמתפרנסים מחקלאות כאשר החקלאות הישראלית 
מייצרת 32 מיליארד ש״ח בשנה. החקלאות הישראלית נמצאת 

במשבר. מתוך המשבר, לקחנו את מדינת ישראל למו"מ לתכנית 
אסטרטגית גדולה להצלתה של החקלאות בישראל והובלנו את 

הממשלה לדבר על שמירת החקלאות, על ערך החקלאות, על 

החקלאות כשמירה על הקרקע ועל הגבולות, על ביטחון המזון 
ועל ערך העבודה והייצור המקומי". צור הדגיש את הדרישות 

של התאחדות חקלאי ישראל מהממשלה: "הדרישות שלנו 
מהממשלה ברורות -הגדלת אחוז התמיכות לרמות המקובלות 

בעולם המערבי. ▲

גידול של 2.8 אחוז בצריכת החלב 
בשנת  2015

קטגוריית הגבינות הקשות זינקה בכ-5%. צריכת הגבינות הלבנות עלתה במעל 4%, נתון ההופך 
את ישראל לשיאנית הצריכה בקטגוריה זו. קטגוריית התוצרת הניגרת והמעדנים עלתה בכ-3%.

לרגל חג השבועות האחרון, פרסמה מועצת החלב את נתוני צריכת החלב לשנת 2015 •

במסגרת האסיפה בחרו הצירים משני המגזרים את חברי 
המועצה וחברי ועדת ביקורת לשנתיים הקרובות.

אני מודה לחברים שסיימו את תפקידם ומאחל הצלחה לחברים 
המצטרפים.

שני נושאים מרכזיים שעלו באסיפה:
שינוי תקנון האגודה והתאמתו לזמננו אנו.  .1

עתידה של החקלאית - לצורך כך דווח על הקמת ועדות   .2
פנימיות לשם היערכות לשינויים הצפויים בסביבת 

העבודה והצורך בהתייעלות כלכלית.

פרידה ותודה
באסיפה זו סיים את תפקידו כיו"ר ועדת ביקורת אריה פניני 

מנחל עוז. אריה התמיד בתפקידו זה באגודה לאורך שנים 
ארוכות באופן ראוי להערכה, וביצע אותו באופן מקצועי 

וענייני. אני מבקש להודות לאריה על תרומתו המשמעותית 
לאגודה ולאחל לו בריאות טובה, אריכות ימים ואושר, ומצפה 

לפגוש אותו בשמחות.   ▲

אסיפת החקלאית
החודש התקיימה אסיפת החברים 

הדו-שנתית של האגודה. החקלאית מציגה
איתנות פיננסית ושמירה על יציבות •
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