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משק הבקר והחלב 387

השנה מציב חג הפסח אתגרים לא פשוטים, הן ליצרנים והן 
לאנשי המחלבות, על ההיערכות לקראת החג אומר איציק 

שניידר סמנכ"ל מועצת החלב "השנה חג הפסח דומה לשנת 
2014, ערב החג יוצא ביום שני ובחג השני, ערב החג יוצא 
ביום ראשון. התאריכים הללו מציבים אתגרים תפעוליים, 

צריך לזכור כי זו תקופה של שיא בייצור החלב וכמות החלב, 
לשמחתנו, גדולה מכמויות שידענו בעבר. אנו צופים כמות של 

 כ-32 מיליון ליטר במהלך החג וצפי לגלישת חלב של 
כ-5 מיליון ליטר. לכן מועצת החלב קיימה פגישות עם מנהלי 

התפעול של המחלבות והכנו תכנית מסודרת לכל ימי החג 
כולל קליטת החלב במחלבות ובמתקני הייבוש שהכוונה היא 

לא להשמיד חלב מלא ולבצע הפרדה של שומן, כך שנוכל 
לנצל את השומן בחלב. אנו כמובן לוקחים בחשבון מראש 
את הקשיים באיסוף החלב מהיצרנים בצאת החג והשבת 

ומבקשים מהיצרנים להיערך ולהתעדכן במועדי האיסוף. אני 
שב ומזכיר כי לפי תקנון איכות חלב כל רפת נדרשת לכושר 

אחסון של 48 שעות ובכל מקרה אם יש בעיה של גלישת חלב, 
אין לבצע שפיכה של החלב במשק, כי הדבר מהווה הפרה של 

חוק החלב וחוקי הגנת הסביבה״. 
איך החלה השנה מבחינתכם?

״שנת 2017 מסתמנת כשנה טובה לענף, בסיכומי הצריכה 
לחודשים ינואר פברואר אנו רואים המשך גידול בביקושים של 

הציבור לצריכת מוצרי חלב. ייצור החלב נמצא בשיא ועובר 
את הכמויות שידענו בשנת 2014. אנחנו מקווים כי המשך 

הביקוש יגדל וכמו כן תיגדל המכסה ליצרנים״.
השנה נוספו 14 מיליון ליטר ליצרנים חדשים 

ו-13 יצרנים חדשים?
״כן, זה נכון, אנחנו שמחים מאוד על החלטת השר להקצות 
מכסות ליצרנים חדשים. זה חלק מהתפתחות הענף המראה 

כי הענף יציב וקולט יצרנים חדשים ומגדיל את פריסת הענף 
בפריפריה שזוהי התכלית שלשמה נשמר התכנון בענף החלב״.
איך אתה רואה את ההתכנות הכלכלית של רפת 

חדשה, בהתחשב במצב הכלכלי בענף?
״אנחנו מאפשרים לרפתות החדשות להקים את הרפת 

שנת 2017 נפתחה בגידול בביקושים 
למוצרי חלב וייצור החלב נמצא 

בשיא, כך מספר לנו סמנכ"ל מועצת 
החלב איציק שניידר. לאחר תקופה 

סוערת, השנה הקרובה מסתמנת 
כטובה לענף.  שניידר מדבר על 

ההיערכות לחג, סיום מתווה 
לוקר, מחיר המטרה, עתיד הרפת 

המשפחתית ועוד •

אין תחליף לתכנון הענף. שניידר. צילום קרין מגן

ראובן זלץ

איציק שניידר
"שנת 2017 מסתמנת כשנה טובה"
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במסגרת חליבה משותפת כך שמספר יצרנים יכולים להקים 
ביחד את מכון החליבה ולהשתמש באותן תשתיות. הדבר 

מוזיל מאוד את עלויות ההקמה והופך את הפרויקט לכלכלי 
יותר. דוגמא מצוינת היא רפת עידן בערבה שחנכנו אותה 

ב-30.03. שם התאגדו 4 משפחות והקימו מכון חליבה אחד 
וחליבה משותפת. זה פרויקט מדהים וחשוב בערבה ואנחנו 

מאוד שמחים על כך ובטוחים שהם יראו ברכה בעמלם, כמו 
כמוהם גם היצרנים החדשים שהצטרפו השנה לענף״.

היינו בכנס של הרפת המשפחתית ושמענו את 
הקולות והתלונות של הרפתנים?

״כן, בהחלט זה אירוע ראוי וחשוב, אנחנו מאוד שמחים על 
הכנס ומועצת החלב תרמה להצלחתו. חשוב שתהיה במה 

לרפתנים מהמגזר המושבי להשמיע את קולם ודבריהם. באשר 
לעתיד הרפת המשפחתית, הרי שזה תלוי בהתייעלות הרפתות 

וביכולת של המושבים למצוא את הדרך להתאחד ולפעול 
ביחד ולמקסם את כוח הקניה שלהם. אנחנו צריכים לעודד 
יותר התארגנויות של רפתנים לרכישות משותפות בדומה 

למודל שעובד יפה מאוד במשק הקיבוצי״. 
מנכ"ל ההתאחדות, אביתר דותן, מדבר 

על הצורך החיוני במחקרים בתחום המזון 
בענף, דעתך?

״אני בהחלט מסכים שאין מספיק מחקרים בתחום, שהוא 
אולי החשוב ביותר לענף ומהווה נתח עיקרי בהוצאות הרפת. 
אך הבעיה היא שאין מספיק חוקרים בתחום וחלק מהדברים 

שצריך לעודד זה את נושא המחקר ולמצוא את הדרכים 
לתמרץ חוקרים שירצו לעסוק בתחום הרפת בכלל ובמזון 

ובתזונה בפרט״. 

ההפחתות במחיר המטרה הסתיימו
סמנכ"ל מועצת החלב אופטיטמי וצופה כי המשך השנה תהיה 

טובה לא פחות מתחילתה. הוא לא מתרגש מהייבוא "יש 

הסכם" אך אומר כי צריך להיערך ליום שאחרי ההסכם. 
לקראת סיום מתווה לוקר, יש ממה לחשוש?

״בחודשים הקרובים מועצת החלב תניח את מסקנות וועדת 
קראוס שיהוו את בסיס מדיניות של עתיד ענף החלב. דבר 
אחד ברור, אין תחליף לתכנון ענף החלב בישראל והבסיס 

לענף הוא שמירה על המשק המשפחתי״. 
ומה עם מחיר המטרה שנשחק?

״בענף מתוכנן ההתייעלות לרבות במחיר זה חלק מהנוסחא. 
ההפחתות הגדולות במחיר המטרה שהיו במסגרת הסכם 

לוקר, הסתיימו בתחילת 2017. ברבעון הראשון עלה מחיר 
המטרה וכך גם ברבעון השני ובעצם חזרנו לנוסחה של מחיר 

המטרה כפי שהיתה לפני הסכם לוקר. דבר נוסף שחשוב לציין 
כאן, עדיין אנו רואים בסקר האחרון את היתרון המשמעותי 
של גודל הרפת וכפי שכבר אמרתי, זה הכיוון של ענף החלב״.

ומה עם הייבוא?
״ייבוא מוצרי החלב, הוא בהתאם להסכם, יש לזכור כי אנו 
מוגנים בהסכם והכמויות מוגבלות. יחד עם זאת וכמו בכל 

דבר, חובה עלינו כמי שמובילים את הענף גם לראות את היום 
שאחרי ההסכם ולתת פתרונות מבעוד מועד כך שענף החלב 

יוכל להתמודד עם הייבוא העתידי״. 
ענף הדיר חווה שגשוג לאחרונה, היו הגדלת 

מכסות?
״כן, גם בענף הדיר אנחנו רואים עליה בביקושים המתורגמת 

לעליה במכסות ליצרנים, גם בענף העיזים והכבשים יחולקו 
5 מכסות חדשות לכל ענף ואנו צופים את המשך התפתחות 
הענף. בסה״כ יש כ-10 מיליון ליטר חלב כבשים ו-18 מיליון 

עיזים וללא ספק תהיה עליה במגמה זו״. 

מילה לסיום?
"כן, בהחלט, מאחל חג שמח וכשר לכל היצרנים ואנשי הענף 

ומאחל לכולנו שהענף שלנו ימשיך לצמוח ולשגשג".  ▲
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