
תכנית הייצור לשנת 2018 עמדה על גידול בייצור בהיקף   .1
של 45 מיליוני ליטרים, בפועל אומדן הייצור המבוסס על 
נתוני ספר העדר ועל הייצור ב-10 השבועות הראשונים 

של השנה עודכן לגידול של כ-60 מיליון ליטרים ביחס 
לאשתקד.

תחזית הביקוש התבססה על צמיחה שנתית של כ-2.5%,   .2
תחזית הצמיחה עודכנה ל-2%.

ההפרש בין התוכנית המקורית לאומדן המתוקן מצביע   .3
על גידול בעודפי חלב בהיקף של 20 מיליוני ליטרים 

מעבר לעודף שתוכנן כדי להבטיח את ביקושי הקיץ ואת 
הביקושים לפי שומן.

בנוסף המחירים אותם ניתן לפדות ביצוא אבקת חלב צנחו   .4
ואינם מכסים אפילו את העלויות התעשייתיות של ייבוש 

האבקה.
לאור האמור לעיל יש לרסן את ייצור החלב ובראש   .5

ובראשונה לצמצם את הייצור מעבר למכסה בחודשי 
החורף. ועדת תכנון ומועצת המנהלים יקבלו בקרוב 

החלטות לטיפול בעודפים וכנראה שיוחלט על עדכון 
מדיניות התשלום לחלב עודף.  ▲

אומדנים ראשונים 
לשנת 2018 

במועצת החלב מייחסים חשיבות 
רבה לאומדנים ראשוניים לשנה 

הנוכחיתו לאור חשיבות הנושא נשלחה 
הודעה נוספת על האומדנים הראשונים 

כולם כבר שמעו על השמפניה הייחודית המגיעה ישירות לשנת 2018 •
מחבל "שמפיין" שבצרפת,  או על גבינת הרוקפור המקורית 

המיוצרת בעיר רוקפור סולזון שבצרפת. אלו רק שתי 
דוגמאות למיתוג האזורי המקובל כבר למעלה ממאה שנים 

במדינות אירופה, במסגרתו המדינה מסייעת למנף חקלאות 
אזורית ולשמר דפוסי ייצור ייחודיים באמצעות מיתוג מוצרי 

המזון בשם האזור בו יוצרו. גם בישראל קיימים מוצרים 
הנושאים שם מקום של ייצור גיאוגרפי, כמו: גבינה צפתית, 

פרי פסגות, דבש יד מרדכי, אבטיח חצבה ועוד. אולם, 
בניגוד להתנהלות האירופית, מהלך שיווקי זה אינו מגובה 

בחקיקה ישראלית, או מוגן על ידי רשם הפטנטים שבמשרד 
המשפטים. וכן, אינו כולל הגדרות ברורות ומחייבות בנוגע 
לאיכותה הפנימית של התוצרת, הקשר שבין האיכות לבין 

מקום הגידול, תנאי גידולה ועיבודה. משרד החקלאות 
מעוניין לבחון את אימוץ השיטה המקובלת באירופה. 

לצורך כך, מקיים היום כנס "מותג אזורי מנצח" במשרד 
החקלאות, בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי, ומטרתו 

היא להציג את אמצעי מיתוג זה למגדלים, תוך בחינת כלי 
הסיוע של מדינות אירופה עבור מגדליהן, תרומתו של מיתוג 

זה לחקלאות האזורית, סוגיית ההגנה המשפטית של רשם 
הפטנטים בישראל ועוד.▲

מיתוג מוצרי 
מזון לפי אזור גידול

ישראל תמתג מוצרי מזון מייצור מקומי 
על פי אזורי הגידול הגיאוגרפיים, בדומה 

לנעשה באירופה  •

מטרת מועצת החלב היא כי לא יישפך חלב וזאת מבלי 
להתפשר על איכות החלב שייקלט. לכן הינכם מתבקשים  

לתכנן ולהתגמש במועדי איסוף החלב והחליבות.
אנו חוזרים ומבקשים מהמגדלים להתכונן מבעוד מועד 
ולבדוק את מערכות קירור החלב וניקיון המיכלים. כמו 

כן אנו מבקשים לדאוג  כי קיבולת מיכלי החלב יאפשרו 
אחסון של לפחות 48 שעות  כפי שמתחייב לפי סעיף 3 

לתקנון. יודגש כי בכל מקרה של השמדת חלב כתוצאה 
מיכולת אחסון של פחות מ 48 שעות יישא המגדל במלא 

עלות השמדת החלב.
עליכם, לידע מבעוד מועד את מנהלי קשרי היצרנים 

במחלבות על בעיות צפויות בכושר האחסון.
כמו כן, אנו מציעים למשקים להתעדכן בתוכנית האיסוף 

לימי החג ומתבקשים לגלות גמישות מירבית. ▲

מועצת החלב לקראת פסח
"להכין מיכלי אחסון ל-48 שעות"

ערב חג הפסח  חל השנה ביום שישי )30 במרץ(, ערב חג שני  חל ביום חמישי )5 באפריל(. 
כמו בכל שנה מחייבים חג פסח וימי חול המועד הערכות מיוחדת ושיתוף פעולה בין 

המגדלים, המובילים והמחלבות •
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