
ממועצת החלב נמסר כי "במהלך הדיון הביעו החקלאים עמדה 
לפיה יש לדבוק בשיטת החלוקה בחלב בקר שנקבעה אשתקד. 

קרי 70 אחוז מתוספת המכסה תחולק ליצרנים קטנים )עד 
700 אלף ליטר( ו-30 אחוז מתוספת המכסה תחולק ליצרנים 

גדולים )מעל 700 אלף ליטר(. יו״ר הוועדה חה״כ איתן כבל 
הציע הצעת פשרה. נציג משרד החקלאות ד״ר אסף לוי דחה את 
הצעת הפשרה והודיע כי עמדת המשרד היא שהחלוקה שנקבעה 

בתקנות, לפיה החלוקה תהא 85 אחוז ליצרנים קטנים ו-15 
אחוז ליצרנים גדולים, הינה כבר הצעת פשרה וכי המשרד מתנגד 

לכל הצעה אחרת. משכך ומבלי שהתקבלה החלטה, הודיע יו״ר 
הועדה חה״כ איתן כבל על נעילת הישיבה. 

מחלוקת בוועדת הכלכלה טרפדה את חלוקת 
מכסות החלב ל-2017

יו''ר הוועדה ח"כ איתן כבל תמך במועצת החלב, שביקשה להוסיף 
לרפתנים גדולים מכסות על חשבון היצרנים קטנים - אולם 

משרד החקלאות התנגדראש הטופס. יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ 
איתן כבל, החליט היום )7.3( לסגור את ישיבת ועדת הכלכלה 

שהתכנסה לאשר את תקנות תכנון משק החלב, העוסקות בחלוקת 
תוספות למכסות החלב לרפתות ל-2017. התקנות נועדו לקבוע 

קריטריונים לפיהם יחולקו תוספות המכסות ליצרנים קיימים 
וליצרנים חדשים בענף. כבל אמר כי אמנם לא היה רוצה לראות 
את החקלאות הישראלית נשלטת על ידי הכוחות הגדולים, אך 

ביקש לחפש את האיזון בין ההצעות. אולם סמנכ"ל גורמי ייצור 
במשרד החקלאות, ד"ר אסף לוי, אמר כי הוא לא יכול לשנות את 

ההחלטה, שגם כך התבססה על פשרה מצד משרד החקלאות, 
שביקש במקור לחלק מכסות חדשות רק לרפתנים קטנים 

ובינוניים. אך אמור, מועצת החלב ביקשה לחלק את התוספת 
כך ש-30% יינתנו לגדולים ו-70% לקטנים. לדברי נציג משרד 
החקלאות, שר החקלאות, אורי אריאל היה מוכן להתפשר על 

15% לגדולים ו-85% ליצרנים הקטנים. מנכ"ל התאחדות מגדלי 
הבקר, אביתר דותן, אמר כי החלוקה שהציע משרד החקלאות לא 

מידתית ולא שקולה". לטענת אביתר דותן, חלוקה של תוספת 
גדולה מדי ליצרנים הקטנים תפגע בתכנון, בשל תת-ביצוע של 
היצרנים הקטנים הנובע מהיתרונות לגודל. הוא הוסיף כי הוא 
מקבל את הצעת מועצת החלב לחלק 24% מהתוספת ליצרנים 

הגדולים ו-76% ליצרנים הקטנים. לאור זאת, בשבוע הבא 
תתקיים ישיבה של ועדת תכנון על מנת להחליט האם יש צורך 

בשינוי הרצועות, בשל המצב הנוכחי בו לא ניתן להקצות תוספת 
מכסות ליצרנים הקיימים.  ▲

מחלוקת בנושא
חלוקת מכסות החלב

מחלוקת שגרמה להפסקת הדיונים בוועדת 
הכלכלה, התגלתה בין משרד החקלאות לבין 
ראשי החקלאים בדבר חלוקת מכסות החלב. 
נציג משרד החקלאות, דחה ניסיון פשרה של 

יו"ר וועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל  •

- CLEARBLACKMBRמתקן חלוץ לטיפול בשפכי רפת של חברת חוליות 

איכות המים:
איכות קולחים שלישונית- ללא קנסות 

עם יכולת התנתקות מהמט"ש.

ארבעה דגמים:
20 מק"י, 35 מק"י, 50 מק"י, 100 

מק"י 

שטח נחוץ להקמת המערכת:
20 מק"י, 35 מק"י -  40  מ"ר  
50 מק"י, 100 מק"י - 80  מ"ר 

יציבות תוצאות:
המערכת מגיעה ליציבות תוך 4 

שבועות. למערכת ניטור מתמיד של 
PH, REDOX וחמצן מומס ומספקת 

התראות ב- SMS  על חריגות.

מודולריות:
ניתן להוסיף יחידות ללא הגבלה 
להגדלת ספיקה ויתירות גבוהה.

אסתטיקה:
המערכת מותקנת בתוך מכולה בגודל 

40 רגל.  ניתן לקבל את המכולה 
צבועה בכל גוון 

שליטה ובקרה:
המערכת אוטונומית לחלוטין, שליטה 

מכל נקודה עם חיבור לאינטרנט.
לא נדרשת מיומנות אדם.

CLEARBLACKMBR

סוף לקנסות!
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חוליות חוגגת 70 שנה | משנת 1947
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