
בכתבה שפורסמה ב'דמרקר' פורסם כי ב'דמרקר' נכתב עוד כי 
מחיר חלב הבקר הנמכר למחלבות ירד ב-3.7% ב-2015 הודות 
לרפורמת לוקר, שכללה התייעלות והורדות מחירים הדרגתיות 

בענף לצד סיוע ממשלתי ישיר למגדלים פורשים -כך עולה 
מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל חג 

השבועות שיחל בסוף השבוע.
בהשפעת הרפורמה ירד גם מספר הרפתות, כאשר הקטנות שבהן 

נמכרו לגדולות יותר ואף אוחדו. לפיכך ב-2015 פעלו בישראל 801 
רפתות -ירידה של 4.4% לעומת 2014, לעומת 1,250 רפתות שפעלו 

ב-2001. באותה תקופה עלה מספר החולבות מ-116 אלף ל-122 אלף.
עוד נכתב בכתבה כי הנתונים הללו מרמזים, אולי, על הכיוון שיש 

לחתור אליו בשיחות עם החקלאים: פתיחה הדרגתית של ענפי 
החקלאות המתוכננים לתחרות, לצד תמיכות ממשלתיות ישירות 

בעבור התייעלות על בסיס הגדלת המשק ותכנון. ההדרגתיות תמנע 

זעזועים ותאפשר לבצע תיקונים תוך כדי התקדמות, התייעלות, 
תמיכה ממשלתית ישירה והורדת מחירים.

תפוקת החלב הכוללת ב-2015 נאמדה בכ-1,433 מיליון ליטר, 
ירידה של 4.9% לעומת 2014; ועלייה של 5% ב-2014 לעומת 2013. 

כמו כן נרשמה ירידה בתנובה הממוצעת לפרה ב-2015 11,772- 
ק"ג חלב לשנה -ירידה של 2.6% לעומת 2014. חרף הירידה, תנובת 

החלב לפרה בישראל נותרה הגבוהה ביותר בעולם.
כמות חלב הבקר, המהווה כ-97% מכמות החלב, ירדה ב5.8%, 
וכמות חלב הצאן, המהווה כ-3% מכמות החלב, ירדה ב9.3%. 

הכמות כוללת גם את כמות החלב שנצרכת באופן עצמי )בעיקר 
במגזר הערבי שבו צריכת חלב העזים גבוהה. מכירות החלב ירדו 

ב-9.3% ונאמדים בכ-3.04 מיליארד שקל, כ-10.3% מסך התפוקה 
החקלאית. מחיר חלב הבקר ליצרן ירד ב-3.7%, מחיר חלב העזים 

ירד ב-2.5% ומחיר חלב הכבשים נותר ללא שינוי. ▲

התייעלות ותכנון מחדש הורידו 
את מחיר החלב ב-2015

מנתונים שפרסמה הלמ''ס לקראת שבועות עשויים לרמז כי הפתרון הנכון לרפורמה בחקלאות הוא 
התייעלות הדרגתית ומעבר לתמיכות ישירות בחקלאים •

מנהלת האגף לתכנון ופיתוח הכפר ויו״ר ועדת ההיגוי של מסמך 
המדיניות תכנון החקלאות ופיתוח הכפר, ד״ר רותי פרום אריכא 
הציגה את המסמך ואמרה כי המסמך קם לאחר עבודה מאומצת 
של פורום החקלאות והכפר יחד עם התנועות המיישבות, דיונים 

במשרדי הממשלה ויועצים מקצועיים. במסגרת הפורום הובאו 
מיטב החקלאים והם ליווי מאות תכניות יישוביות ואזוריות. 
מהות המסמך הוא לשים את תכנון החקלאות והכפר במרכז, 

תוך ראייה כוללת ורב תחומית, תכנון היישוב בכפרי לסוגיו, דו 
קיום בין הכפר לעיר, תכניות כוללניות למרחב הכפרי וההיבט 

החברתי-קהילתיות. בכנס פיתוח הכפר נכחו שר החקלאות, אורי 
אריאל, מנכ"ל המשרד, שלמה בן אליהו, ח"כ איתן ברושי, מזכ"ל 

תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, 
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום וילן, מזכ"ל הקיבוץ 

הדתי, אמיתי פורת, מזכיר האיחוד החקלאי, דודו קוכמן, אחראי 
תחום החקלאות בתנועה הקיבוצית, חיים חבלין וראשי מועצות 

אזוריות מכל רחבי המדינה. שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי 
אריאל: "להביא מסמך של מדיניות בהתיישבות הכפרית זה הישג 

מדהים. שלוש שנים שהצוות עבד על זה למסמך מקיף בנושא 
התכנון. המציאות בה נמצאת החקלאות היום היא מציאות 

מאתגרת, שונה ומשתנה. המטרה שלנו היא לעשות חקלאות 
טובה לתפארת מדינת ישראל". מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה 

בן אליהו: "מהות המסמך הוא שיתוף כל האנשים הנוגעים בנושא 
החקלאות ופיתוח הכפר ולאן אנחנו רוצים להגיע. מסמך מדיניות 

צופה לטווחי זמן ארוכים. השאלה היא האם בתכנון רוצים להוביל 
משהו מקובע וחד או משהו שהוא יותר גמיש שניתן להגמיש 
אותו לצרכים בעיקר בנושאים כמו נושא המדיניות, הקהילה, 

משטר הנחלות ועוד". ח״כ איתן ברושי: "קיימת ירידה ושחיקה 
של החקלאות וההתיישבות. לפנינו עוד תקציב המדינה". ראש 
המועצה האזורית לב השרון, עמיר ריטוב, נציג מרכז המועצות 

האזוריות: "חיכינו וציפינו שנים רבות לתכנית הזאת שתבוא 
ותעשה סדר. התכנית הזאת תשפיע האופן דרמטי על המרחב 

הכפרי ולכן חשוב שמשרד החקלאות יקבל אותו". ▲

משרד החקלאות הציג את מסמך 
מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל
בתום עבודה של שלוש שנים, הציג )3.7.16( משרד החקלאות את מסמך מדיניות תכנון החקלאות 

והכפר בישראל •

הוצג מסמך מדיניות התכנון
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