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משק הבקר והחלב 389

רגע לפני חגי תשרי, נפגשנו עם כלכלן מועצת החלב לשמוע 
ממנו את הנתונים העדכניים לחצי הראשון של השנה. עד 

סיום חודש יולי סך ייצור חלב בקר עמד על 911 מיליון ליטר, 
בתקופה המקבילה אשתקד יוצרו 877 מיליוני ליטר, מדובר על 

גידול של כ-4 אחוזים בייצור החלב. לירון ״זו עליה בהתאם 
לתוכנית ולתחזיות ויש לזכור כי מכסות החלב המחולקות 
עומדות השנה על  1.465 מיליארד ליטרים. לעומת 1.414 

אשתקד, כלומר המכסות המוקצות גדלו בכ-50 מיליון ליטר 
שהם כ-3.5 אחוזים. אנו מעריכים כי סך הייצור השנתי, יעבור 

את המיליארד וחצי ליטרים וזאת ללא היווצרות עודפים 
וברכיב השומן אנו אף מזהים מחסור מסוים. הענף צריך 

להתארגן לקראת הגדלת ייצור גם ב-2018 בשיעורים דומים״.

ומה באשר לנתוני השיווק לחצי הראשון
של 2017?

"הנתונים מראים על גידול ממוצע בצריכה בשיעור של 2.7 
אחוזים כאשר הקטגוריה בה נרשם שיעור הגידול הגבוה, 

היא של הגבינות הקשות בשיעור של 6 אחוזים, מדובר כמובן 
בגבינות מייצור מקומי ושיעור גידול זה נרשם למרות המשך 

הגידול בייבוא גבינות קשות והרחבת המכסות הפטורות 
ממכס. לירון מוסיף ואומר ״ניתן להסביר הישג זה באמון 

שהצרכן הישראלי נותן במוצר הישראלי ותחרות שהתפתחה 
בין החברות הישראליות. בסך הכל נמכרו בישראל כ-20 אלף 

טון גבינות קשות מייצור מקומי לעומת כ-19 אלף תקופה 
המקבילה אשתקד". באשר לקטגוריית החלב ניגר אומר לירון 
"נרשמה עליה של 2 אחוזים ובקטגוריות של התוצרת הניגרת 

וגבינות לבנות נרשמה עליה של אחוז אחד בלבד. בחמאה 
השולחנית נרשמה ירידה במכירות אך מדובר בביקוש כבוש 

והירידה במכירות היא בגלל ההיצע ולא בגלל הביקוש".

המחירים למגדל בעליה
מחיר המטרה לחלב בקר לרבעון האחרון של 2016 עמד על 
1.82 לליטר בשער המשק ללא היטל המועצה. במהלך חצי 

כלכלן מועצת החלב עושה לנו 
כרגיל סדר במספרים ומביא את 

הנתונים העדכניים לחצי הראשון 
של שנת 2017. לירון תמיר "לא 
נרשמה ירידה דרמטית בתנובות 

החלב בקיץ 2017" •

עליה בצריכת הגבינות הקשות

ראובן זלץ

לירון תמיר
"גידול בצריכה 

בחצי הראשון של 2017"
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השנה הראשונה של 2017 עלה המחיר ועומד כעת על 1.98 
לליטר. העליה במחיר היא בעיקר כתוצאה של החלת סקר 

חדש והפסקת ההפחתות המיוחדות במסגרת מתווה לוקר. 
לירון "עליה זו מגלמת שיפור בתנאי הסחר. בשנת 2017 
מתקיים סקר הוצאות וממצאי הסקר יהוו בסיס למחיר 

המטרה משנת 2019 ואילך". 

היבוא והשפעתו?
״השנה הגדלנו את היבוא לחמאה תעשייתית באלף טון 

וזאת כדי לאזן בין הביקוש להיצע והענף צריך להתארגן כדי 
לספק את מלוא הביקושים ללא הידרשות לייבוא משלים. 

בנושא הגבינות הקשות, המתווה של הרחבת מכסות הייבוא 
הפטורות ממכס נמשך, גבינות אלה נכנסות לארץ במחירים 
זולים יחסית המהווים תחרות לתוצרת המקומית. אנו נדע 

להתמודד בתחרות זו בעזרת איכות חלב הגולמי ומוצרי החלב 
אך בהחלט נצטרך להיות תחרותיים גם במימד המחיר״. 

ומה באשר למחירים באירופה בעקבות ביטול 
המכסות שם?

"בחו״ל קיימת ירידה במחירים של אבקות חלב המגלמים 
עודפים וגידול במלאים אך מאידך, עליה תלולה במחירי 

השומן והחמאה המגלמים שינוי בטעמי הצרכן ומעבר 
מצריכה של שומנים מהצומח לשומן חלב. באירופה המגדלים 

מלקקים את פצעיהם כתוצאה מביטול משטר המכסות 
וממדינת רבות מתקבלים דיווחים על הפסדים גדולים של 

יצרני החלב. המחירים באירופה נמוכים אך הם אינם משקפים 
את עלויות הייצור ובחודשים האחרונים  אנו מזהים מגמה 

מסוימת של עליה במחירים".

איך הנתונים שבידיך בקיץ החם הזה?
"קיץ 2017 החל כאחד הקיציים החמים שידענו אך יחד עם 

זאת לא נרשמה ירידה דרמטית בתנובות החלב מעבר לירידה 
העונתית הרגילה. זאת בשל אימוץ יצרני החלב בממשקים 
להגברת יצור חלב הקיץ אך גם בשל הטמפרטורה היחסית 

נוחה של הלילות בימים החמים ביותר. גם השנה נרשמה 
עליה משמעותית בתכולת השומן בחלב הגולמי וגם עובדה זו 

תסייע לענף לאפשר להיצע לפגוש את הביקושים". 

לסיכום, יש את ההרגשה כי הענף צועד לקראת 
דרישה של כשרויות מהודרות יותר, זה בוודאי 

ישפיע גם על המחיר?
"כן, זו בהחלט נקודה מעניינת, הדרישה לחלב ולמוצרי חלב 

בכשרויות מהודרות יותר )בד״צ העדה החרדית( הולכים 
וגדלים מעבר לחלקם היחסי באוכלוסיה של החרדים 
המקפידים על רמה זו של כשרות. גם נושא זה מחייב 

התארגנות של הענף".  ▲
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חברת גליל מערבי - הנמל החדש
פתרון לוגיסטי בדרך שלך

מברכת בשנה טובה

תנובה לרוב וחלב בשפע
שנת 

באירופה המגדלים מלקקים 
את פצעיהם כתוצאה מביטול 

משטר המכסות וממדינת רבות 
מתקבלים דיווחים על הפסדים 

גדולים של יצרני החלב
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