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למרות שעבר זמן, איך אתה מסכם את
תקופת החגים? 

״למרות שהחגים היו בתאריכים מאוד בעייתיים מבחינתנו, 
בגלל הסמיכות לשבתות, נערכנו בתחזיות לשפיכה גדולה של 

חלב, בסופו של דבר, הצלחנו להגיע לגלישת חלב בשוליים ורק 
בנקודות קיצוניות וזה בהחלט הישג מרשים לענף. מגיע שאפו 
גדול למנהלי התפעול של המחלבות ולמובילים. בעצם זו אחת 

המטרות של התכנון המרכזי, להתמודד עם עודפים וכאן היו 
שיתופי פעולה יוצאים מהרגיל. ההתמודדות המוצלחת הינה 

תעודת כבוד לענף כולו מהרפתנים עד אנשי המחלבות". 

המחסור בחמאה, מדוע?
"אנחנו מעריכים שהמחסור בחמאה נובע משינוי בטעם 

הצרכנים, ישנם מחקרים המצביעים כי השומן בחמאה הוא 
דווקא בריא ולא כפי שנהוג היה לחשוב. זה מביא גם את 

התעשיה של השוקולד, המאפים והגלידות להשתמש יותר 
בחמאה ולהוריד את צריכת המרגרינה ושומן טראנס. כמובן 
שבכל בית מעדיפים לצרוך חמאה ולא מרגרינה בגלל שומן 

הטראנס וגם בגלל הטעם.    

גם בישראל יעלו מחירי החמאה כמו באירופה 
וארצות הברית?

״ בישראל יש מחסור בחמאה, אמנם הוא לא גדול כמו 
בארה״ב ואירופה, שם המחסור חמור הרבה יותר ומחירי 
החמאה בעליה מתמדת. רק לסבר את האוזן, כיום מחיר 

החמאה נסק ל-7,800 דולר לטון חמאה באירופה והמשמעות 
של זה היא שהמחיר יותר משילש את עצמו תוך שלוש 

שנים. בישראל מחיר החמאה הוא כמובן מפוקח ולכן הצרכן 
הישראלי לא חווה את התנודות הקיצוניות במחירים. אך 
המחסור בחמאה לא פסח עלינו ובשנים האחרונות, כפי 

שידוע, ביצענו שינויים במחיר וביחס בין חלבון לשומן במחיר 
החלב. למעשה אנו עומדים היום בעליה ברמת השומן בחלב 

בראיון מיוחד, מדבר סמנכ"ל מועצת 
החלב, איציק שניידר, על החגים 

שעברו, המחסור בחמאה, הקמפיין 
המוצלח של המועצה וההתאחדות 

הגידול בענף הצאן ועוד •

בישראל המחסור בחמאה פחות מורגש. שניידר

ראובן זלץ

איציק שניידר: 
"הציבור הישראלי קיבל את 

קמפיין הפרסום באהדה גדולה"
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הגולמי. יחד עם זאת אנחנו מעריכים כי גם בשנת 2018 תחסר 
חמאה, לבקשת מועצת החלב ומשרד החקלאות, הוגדלה 

המכסה הפטורה ממכס ליבוא חמאה. מועצת החלב העבירה 
הקצאה של חמאה למחלבות לתעשייה ואנו מנהלים את מלאי 

החמאה בצורה מרוכזת. 

אם מדברים על מחסור בחמאה דובר גם
על מחסור באבקת חלב בד״צ - מה המצב 

בתחום הזה?
״שוב, גם כאן בגלל המעבר של חלקים בתעשיה, כמו תעשיית 

הממתקים, הגלידות מחלבת טרה ומחלבות נוספות שהגדילו 
וימשיכו להגדיל בשנה הקרובה את המוצרים בכשרות בד״צ, 

נדרשנו להגדיל את ייצור האבקה ברמת הכשרות הזו. היה 
חשש כי לא נוכל לספק את הביקושים, אך נכון לעכשיו ולאחר 

עבודה מאומצת מול המחלבות, מתקני הייבוש ורבני הבד״צ, 
הצלחנו להגיע למצב שבו אנו לא צופים מחסור לתעשיית 
החלב וגם לתעשיות הנוספות נספק את החלק הגדול של 

הביקושים. גם את אבקת החלב בכשרות בד״צ ננהל בשנת 
2018 בצורה של הקצאות דרך המועצה״.  

אני מבין כי לקראת הכנס, אתם מציגים
יישומון חדש?

״כן, בהחלט, בכנס השנה תשיק מועצת החלב וזו בפעם 
הראשונה יישומון )אפליקציה( לרפתנים ולעוסקים בענף. 

במסגרת המאמצים להנגיש ולשפר את השרות והעברת 
הידע שהוא הבסיס לניהול, הן ברמת הרפתן וברמה הארצית, 

פיתחנו אפליקציה שמטרתה לאפשר לרפתן להתעדכן 
באמצעי שהכי זמין ונגיש לו והוא הטלפון הנייד. היישומון 

יאפשר לרפתנים בין השאר, להתעדכן בחדשות מועצת 

החלב, לבצע הזמנת פינוי מהרפתות, להתעדכן במחירי 
בקר, להזמין מדריך ורופא ממאל"ה, להעביר דיווחים בשעת 

חירום, להתעדכן  במדיניות התשלום ואפילו לצפות ולהנפיק 

מועצת החלב משיקה אפליקציה חדשה
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אישורים על גובה מכסה אישית ונתונים על מצב המשק. 
היישומון מצטרף לשינויים שערכנו באתרי המועצה, לפני 

כחודש השקנו את אתר המועצה לציבור הרחב ולקראת סוף 
דצמבר נשיק את אתר היצרנים החדש. למעשה במהלך שנת 
2018 נסיים את שדרוג כל אתרי המועצה כולל אתר הבשר, 

הצאן והאתר לשעת חירום״.

ענף הצאן - מה מתחדש בארץ?

ענף הצאן הולך ומתפתח, איך ההיערכות?
״ענף הצאן מבחינתנו הוא חלק מענף החלב. בשנה שעברה 
התארח בכנס הבקר והצאן השנתי נציג של חברת 'סימקס' 

הקנדית. במהלך הכנס חתמנו על הסכם לייבוא זירמה 
מקנדה. אתמול, ערב הראיון קבלתי עדכון ותמונה של הגדיה 

הראשונה שנולדה ברמת הגולן מהזרימה הקנדית, שמה 
בישראל אילנית )ע"ש אילנית דדוש מנכ"לית אגודת עזיזה( 
למעשה הביקוש לחלב צאן גדל. מועצת החלב המליצה לשר 

החקלאות להגדיל את מכסת החלב בענף הכבשים בכדי 
לעמוד בביקושים ובענף העיזים עדיין חסר חלב. אנו בוחנים 

בשיתוף עם ארגוני המגדלים את האפשרות לייבא גדיות 
מחו״ל על מנת להשביח את העדר הישראלי ולהעלות את 

כושר הייצור. כמו כן מתקיים שיתוף פעולה ברמה המדעית 
עם ארגון הצאן הקנדי והענף למרות היותו קטן ממשיך להיות 

אטרקטיבי ומעניין גם ברמה המסחרית גם ברמת הצרכן״. 

דובר בעבר על הקמת מתקן ייבוש נוסף יש 
חדש בנושא?

״נכון, אכן דובר וכפי שכבר אמרנו בעבר, מועצת החלב סבורה 
כי במסגרת הגדלת המכסות והייצור בישראל ובהסתכלות 

קדימה יש לשדרג את התשתיות בענף ובכלל זה גם את נפח 
האחסון במשקים ובמחלבות ואת כושר הייבוש של אבקת 

חלב. לכן המלצנו בעבר על הקמת מתקן ייבוש נוסף. לשם כך 
מועצת החלב שכרה את שירותיו של טכנולוג מזון שמתמחה 

בנושא ואנו נמצאים בקשר עם מחלבות שהביעו עניין בהקמת 
מתקן ייבוש. כמו כן אנו בוחנים אפשרות של הקמת מתקן 
ייבוש נוסף על ידי התאחדות מגדלי הבקר. האפשרות של 

הקמת מתקן על ידי המגדלים היא אפשרות מעניינת שיש בה 
חזרה למודל של קואופרציה של המגדלים, נושא שלדעתנו 

חשוב מאוד ליציבות בענף החלב. בכל מדינה שיש קואופרציה 
של המגדלים הדבר משפיע לטובה על כל הענף ולכן אני 

באופן אישי תומך ברעיון ומשתדל לקדם אותו״.  

לאחרונה הסתיים קמפיין פרסום ברחבי
הארץ, פרטים?

"כן, בהחלט, הקמפיין עלה לאוויר ב-19 לספטמבר, קמפיין 
פרסום ששילב שלטי חוצות ומדיה דיגיטלית. הקמפיין הוא 

של מועצת החלב ושל התאחדות מגדלי הבקר. הקמפיין נמשך 
כחודש. במועצה ובהתאחדות מביעים שביעות רצון גדולה 

מתוצאות הקמפיין. מטרות הקמפיין היו, חיזוק העמדה 
החיובית כלפי הרפתנים וליצור העדפה למוצרי חלב ישראלים. 

לשמחתנו התגייסו למשימה רשימה ארוכה של רפתנים 
שהקדישו מזמנם וממרצם לטובת הקמפיין ואנו מודים להם 
מאוד על כך. הקמפיין בא לאחר תקופה ארוכה שבא הצגנו 

לציבור את הסיפור של הרפתן הישראלי וזאת מאחר שהציבור 
כבר לא מכיר כבעבר במשקים חקלאיים".

מרוצים מהקמפיין?
"מרוצים בהחלט התוצאות טובות מאוד. הציבור הישראלי 

קיבל את הקמפיין באהדה גדולה ולפי הנתונים שלנו הציבור 
הישראלי אוהב את הרפתן הישראלי. מסקר שערכנו עלה 
כי: 86% מהציבור סבורים כי על הממשלה לתמוך ולסייע 
לרפתנים כמו כן עלה כי כ-83% מהנשאלים הסכימו עם 

האמירה "בשבילי רק חלב ישראלי". אלו נתונים טובים מאוד 
ומעודדים. זה המקום לקרוא לכל אנשי הענף להיות מעורבים 

הרבה יותר בזירות הדיגיטליות ובמדיה החברתית ולהגיב 
ולשתף מידע על הענף שלנו. זו זירה חשובה מאוד לחיזוק 

דעת הקהל החיובית כלפי הרפתנים וענף החלב״.   ▲

אילנית, הגדיה הראשונה מזירמה קנדית

קמפיין מוצלח ואנחנו מאוד מרוצים. שניידר
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