
לפני כשבועיים, נולדה שלישיה ברפת קיבוץ גל עד, עובדת 
היונקייה, בתיה, יצאה לבדוק המלטות ומצאה ליד האמא שתי 

עגלות ועגל. הלידה הנדירה מתרחשת פעם בכמה שנים והנדיר 
עוד יותר, הלידה בגל עד, התרחשה באופן עצמאי כששלושת 

העגלים חיים ומתפקדים.  ▲

שלישייה נדירה

שלישיה נדירה ובריאה

בענף חלב הצאן, לראשונה מזה מספר שנים, ניתנו תוספות 
ומכסות חדשות, לחלב עיזים, תוספת של 3 מיליון ליטר, 

מתוכם 800,000 ליצרנים חדשים, וחלב כבשים, תוספת של 
1.5 מיליון ליטר, מתוכם 475,000 ליצרנים חדשים. המכסות 
יחולקו תוך מתן עדיפות לאוכלוסייה הערבית, הדרוזית או 
הצ'רקסית, מבקשי מכסה מישובים חדשים, מבקשי מכסה 

שיישובם מוגדר כ"סמוך גבול" ומבקשי מכסה מיישובים 
מאזורי עדיפות לאומית )לפי סדר זה(. 

מקרה בו הביקוש יעלה על היצע, תערך הגרלה. בדומה 
לחלוקה בענף הבקר, גם כאן מוצע לתת עדיפות ליצרנים 

קטנים, וראשית תושלם מכסתם של המגדלים למכסת בסיס 
 הנהוגה לכל ענף בעזים 160,000 למשק משפחתי 

ו-480,000 למשק שיתופי ובכבשים 95,000 למשק משפחתי 
ו-380,0000 לשיתופי. 

ממועצת החלב נמסר בהמשך לתקנות שאושרו כי  "ביום 
רביעי 22.3.17 התקיימה ישיבת ועדת הכלכלה בה אושרו 

תקנות תכנון משק החלב )מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף 
הבקר ובענפי הצאן( )הוראת שעה(, התשע"ז - 2017. תקנות 

אלו מתייחסות לחלוקת תוספת המכסה לשנת 2017 בענפי 
הבקר, עיזים וכבשים. הודעות מפורטות לכל יצרן יועברו רק 

לאחר פרסום התקנות ברשומות. הליך זה יכול להימשך מספר 
שבועות. הקצאת המכסות מתייחסת לכל שנת 2017 כך שאנו 

מבקשים מיצרן שלא יודע מה תהיה תוספת המכסה לפנות 
למחלקת תכנון במועצה לקבלת פרטים מדויקים". ▲

לקראת החג היצוא משרד החקלאות נתונים 
בעשר לצריכת הבשר בישראל ומחירו

הישראלי הממוצע צורך בשנה כ-16 ק"ג בשר בקר, טרי 
וקפוא, לנפש. בשנה האחרונה הישראלים צרכו 138 אלף 

טון בשר, 37% מהכמות הינם בשר שנשחט בישראל ו-63% 
מהכמות הינם בשר מיובא. בנוסף, לקראת חג הפסח, נצפית 

עלייה בביקוש ובצריכה בכ-30% בהשוואה לממוצע כמות 
הבשר הנמכרת הרשתות השיווק ב"ימים רגילים". המחיר 

הממוצע ברשתות השיווק של ק"ג בשר קפוא ירד בשנת 2016 
לעומת 2015 ב-7%, ועומד כיום על כ-40 ₪ לק"ג בממוצע 

)בהתאם לחלקים השונים(. גם המחיר של ק"ג בשר טרי 
בקצבייה ירד בשיעור זהה של 7% לעומת 2015, ועומד כיום 

על כ-56 ₪ לק"ג בממוצע. מהורדת המחיר נזקפת לשתי 
רפורמות שמשרד החקלאות מקדם בשנים האחרונות לטובת 

הגדלת היקפי היבוא של בשר שחוט לישראל. האחת, פתיחת 
ייבוא בשר טרי מצונן בכמויות גדולות ממדינות באירופה 

לישראל, כדוגמת פולין ואירלנד, הנמצא כבר כיום ברשתות 
השיווק. הרפורמה השנייה הינה הארכת חיי המדף של  הבשר 

הטרי מצונן המיובא מדרום אמריקה. 

ומה באשר לצריכתנו ביחס לעולם?
בעוד הישראלי הממוצע צורך כ-16 ק"ג בשר בקר, ממוצע 
הצריכה לנפש במדינות ה-OECD עומד על 14 ק"ג לנפש, 
והצריכה העולמית עומדת על 6 ק"ג לנפש בלבד. בבואכם 

לקנות בשר קפוא, משרד החקלאות ממליץ להקפיד ולבדוק 
את תאריך הייצור, תאריך התוקף ואת פרטי היצרן והיבואן. 

כמו כן יש להקפיד ולבדוק שתכולת האריזה מציינת 100% 
בשר בקר. כל ציון אחר כמו "מוצרי בשר" או חומרים נוספים 

מעידים על עיבוד הבשר ועל איכות נמוכה יותר.  ▲

תוספות מכסה בענף הצאן

צריכת הבשר בישראל
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