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משק הבקר והחלב 395כולנו עם העוטף - פרוייקט מיוחד של משק הבקר והחלב

כ-50 מגדלים ואנשי הענף הגיעו לכנס היצרנים בקיבוץ 
ניר יצחק, כנס שנתי אותו ארגן שמיל בלברמן. לצד הצגת 

סיכומים כלכליים שביטאו נתונים טובים ורווחים ליצרנים, 
הרי שהכנס בניר יצחק עמד בסימן חוסר הוודאות מהעתיד 
הלא ברור. שמיל, רכז ההתארגנות של רפתות הנגב והעוטף 

שבמהלך 30 שנות עבודתו ברפת, כבר חשב שראה הכל, 
אמר לנו "זה מה שנקרא שאין רגע דל בענף, חוסר הוודאות 

משבש לנו את כל התכנון העתידי ודבר חשוב הרבה יותר, 
אנחנו בהחלט חוששים מביטול התכנון בענף". באשר לסיכום 

הכלכלי אמר שמיל "אנחנו מדברים כמובן על 2017 שהיתה 
שנה טובה לענף, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מקצועית 

וזאת למרות כל האיומים שהיו מסביב, אך אין ספק שהאיום 
הגדול מבחינתנו מגיע מירושלים". הסיכומים הכלכליים 

הנערכים פעם בשנה מבטאים את מצב הרפתות בתקופה שבה 
נערכו הסיכומים ואינם יכולים לנבא מה יהיה בשנה הקרובה. 
שמיל "סה"כ אפשר לראות כי הרפתות באזור יוכלו להתמודד 

עם כל ההנחתות שיפלו עלינו. אנחנו עברנו משברים בעבר, 
אך כעת אנחנו בפני המשבר הגדול ביותר בענף, כולי תקווה 

שהממשלה תבין בסוף כי מדובר בענף חשוב ושהיא תדע 
לשמר אותו". שמיל הוסיף ואמר "לנו בהתארגנות יש תכנית 

מגירה ליום שאחרי ביטול התכנון מול המחלבות, אך זה מהלך 
שאני מאוד מקווה שלא יקרה". בנושא היבוא ההולך ומתגבר 

אמר שמיל "אנחנו בהחלט מרגישים כי היבוא מתחיל לזנב 
בנו וכתוצאה מכך, יש ירידה בביקושים, אני מאוד מקווה כי 

כנס היצרנים בקיבוץ ניר יצחק 
יכול היה בקלות לסמן תחזית 

אופטימית לצד סיכומים כלכליים 
טובים של שנת 2017. אך בפועל, 

האווירה בכנס הייתה של חוסר 
וודאות וחשש כבד מפני העתיד.                              

שמיל בלברמן, רכז ההתארגנות 
באזור העוטף והנגב אמר לנו "אני 
פונה לשרי הממשלה בבקשה, תנו 

לנו להתפרנס בשקט, הרפתות אינן 
הבעיה של יוקר המחיה בישראל" •

ראובן זלץ

כנס יצרנים עוטף עזה והנגב
נתונים כלכליים טובים, 

לצד חוסר וודאות מפני העתיד
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הממשלה תבין כי היבוא לא רק שפוגע בנו, אלא הוא לא מוזיל 
את סל הקניות לצרכן, ראה את הנעשה בשוק הבשר, למשל". 

בפניה לממשלת ישראל ולשריה אומר שמיל "הייתי אומר 
לשרי הממשלה כי הרפת היא לא הבעיה של יוקרה המחיה, 

הבעיה נמצאת במקום אחר לגמרי, תנו לנו להתפרנס בשקט, 
יש לנו מספיק אויבים מהגבול". לכנס הגיעו בין השאר, מיכל 
קראוס מנכ"לית מועצת החלב, שנתנה סקירה קצרה על מצב 

הענף, איציק שניידר סמנכ"ל מועצת החלב, שהביא נתונים 
עדכניים על חגי תשרי ואיסוף החלב, גיורא פוין סמנכ"ל 

התאחדות מגדלי הבקר שהביא דו"ח מצב ענפי. יואב שעני 
מדריך בשה"מ הביא את הסיכומים הכלכליים, מקצועיים 

לשנת 2017, סיכומים שכאמור הראו נתונים טובים הן בפן 
הכלכלי והמקצועי. גבי עדין מנהל שה"מ שהתייחס לסיכומים 

הכלכליים אמר ״בשנה החולפת ניתחנו כ-94 אחוזים 
מהרפתות הקיבוציות שזה נתון טוב. הסיכומים הכלכליים 

מספקים לנו איכות נתונים שבעזרתם ניתן להגיע להחלטות 
כלכליות טובות יותר״. הכנס נפתח בסיור קצר ברפת סופה 

שנפתחה השנה סמוך לרפת ניר יצחק. 

הסכם חשוב להמשך תכנון הענף. פוין חוסר וודאות לצד נתונים כלכליים טובים. שמיל

חברת א.ב. מתכננים
משרד התכנון המוביל בישראל בתכנון רפתות ומבני משק חקלאיים מאחל

שנה טובה ופורייה למגדלי הבקר

ronen@abt.co.il
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גיורא פוין "ממתינים להסכם"
סמנכ"ל התאחדות, גיורא פוין, הציג תמונת מצב עדכנית על 

הענף. פוין הציג נתוני צמיחה יפים בשנים האחרונות אך ציין 
כי בשנת 2018 חלה התמתנות משמעותית בשיווק מוצרי 

החלב )אחת הסיבות, גידול בייבוא(. בנוסף ציין פוין כי קיימת 
אי וודאות גדולה בנוגע לעתיד הענף וכולנו ממתינים להסכם 

העתידי ולראות לאן הענף צועד ובאיזה תנאים. להסכם 
עתידי, יהיה אפקט חשוב להמשך תכנון הענף". וכך נרשמה 

עליה עקבית בייצור ובשיווק 2000-2018, בדומה לקצב גידול 
האוכלוסייה. פוין אמר כי "הביקוש לחלב גולמי נגזר מהביקוש 

לשני רכיביו העיקריים - שומן וחלבון. בשנים 2000-2010 
נרשמו עודפי שומן לעיתים חוסר בחלבון. ואילו בשנים -2011

2018 נרשמו מחסור בשומן, עודפי חלבון. בשנת 2018 נרשם 
מלאי חמאה נמוך מאוד באירופה. באשר לפינוי עודפים, 

במערך התכנון הענפי ישנם מנגנונים לפינוי העודפים, פינוי 
במחיר "טוב" לשוק מקומי מחוץ לענף, כ- 4,000 טון, ייצוא 

מזדמן בפדיון נמוך. בשנה רגילה, הקופות ללא הרזרבה 
מספיקות לפינוי העודפים. השנה נדרש פינוי מסיבי על ידי 

ייצוא מזדמן, המשמעות: פגיעה משמעותית ברזרבות. באשר 
למקורות למימון פינוי עודפים, קיימים 3 מקורות, קופת חלב 

עודף: נגזרת מהפרש בין מחיר חלב מלא )מחיר מטרה( ובין 

השוואה בין אזורים

רפת בודדת או שותפות?

השוואה בין אזורים
רווחיםהוצאות לליטרהכנסות לליטר

סך הכנסה  ע"ש+ בשרחלב*אזור
תפעולי לליטר  עבודהש"חומזוןלליטר

מיוצר
תפעולי לליטר  

במכסה

חקלאי 
1.980.192.171.010.340.300.520.56העמק

2.010.192.201.000.360.300.550.57גליל מערבי 

1.960.212.180.970.370.270.560.62גרנות

,  הירדן' ע
1.970.202.181.010.300.270.600.64גולן,מעינות

2.000.212.210.940.360.300.590.64דרום

1.990.192.190.950.370.270.590.65ם"יח

2.000.202.201.130.380.280.410.41ערבה

1.990.202.191.000.360.280.540.58ממוצע

?רפת בודדת או שותפות 

הכנסות  
סך הכנסות  ע"ע+ בשר מחלב

חומרים  הוצאות מזוןלליטר חלב
עבודהושרותים

יתרה  
תפעולית  

חלב' לל
ליטר מכסה

יתר  
תפעולית  
במיכסה

חריגה% 

2.0030.1912.1950.9410.3320.2730.6377,9240.6837.2%)15(שותפויות 

1.9920.2112.2040.9470.3740.3000.5733,7680.6278.9%)29(בודדות 

מספר  
פרות

מספר  
עגלות

יחס עגלות  
שומן בחלב  חלב לפרהכמות חלבפרות

%
חלבון בחלב  

לפרהמ"חמ%
כניסת  
מבכירות

%

יציאת  
פרות  

%

725.9549.276%8,474117123.91%3.42%1202932%28%)15(שותפויות 

350.1294.084%4,114117823.91%3.42%1205633%31%)29(בודדות 

כנס עוטף עזה

באשר לסיכום הכלכלי אמר 
שמיל "אנחנו מדברים כמובן 
על 2017 שהיתה שנה טובה 

לענף, הן מבחינה כלכלית והן 
מבחינה מקצועית וזאת למרות 

כל האיומים שהיו מסביב, אך אין 
ספק שהאיום הגדול מבחינתנו 

מגיע מירושלים״
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רצועות התשלום לחלב עודף, תקציב המועצה: היטל של 3.8 
אג' ממחיר המטרה )לתפעול, מחקרים, שיווק, תקציב ויסות( 

רזרבות )קרנות(: נבנו משנים של עודפי גביה )עודף חריג 
מחולק בחזרה ליצרנים( על שנת 2018 אמר פוין "התכנון 

הותווה לפי תחזית גידול בביקוש של 2%. בפועל הייתה 
סטגנציה. הפער גרר, גידול במלאי חמאה, גידול משמעותי 

במלאי אבקה: כ-8,500 טון". צפי 2019 "המשך גידול הפער 
בביקוש בין שומן לחלבון, סטגנציה בביקוש המקומי )גידול 

פרסים וקנסות על איכות חלב – 5 אג' לליטר בממוצע

רווחיות לליטר מכסה במשקי יח"מ בין השנים 1997 ו-2017

רווח לליטר 2017-2016 )אג' לליטר(1997 ו-2017

לליטר בממוצע' אג5–פרסים וקנסות על איכות חלב 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

' אג
טר

לי
ל

חיוב שומן-זיכוי חיוב חלבון-זיכוי חיוב ספירת חיידקים-זיכוי חיוב ספירת תאים סומטיים-זיכוי

בין השנים  מ"יחרווחיות לליטר מכסה במשקי 
2017-ו1997

85
90

76

84
77

65 64
68

86
82

77

95

85

75
80

87

70 73
77

95

51
55

44
51

45

37 35
39

60
55

49

67

58 58
54

59

40
45

49

65

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

' אג
טר

לי
ל

שנה

מ"יח-עבודה'הוצללאתפעוליתיתרה

מ"יח-תפעוליתיתרה

)לליטר' אג(2017-2016רווח לליטר 

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

רווח גולמי יתרה תפעולית   רווח גולמי יתרה תפעולית  

לליטר מיוצר לליטר מכסה

73

46

77

49
65

95

59

87

המשך בעמוד 38  <



]38[

התפלגות ההכנסות

התפלגות הוצאות

יתרה תפעולית

התפלגות ההכנסות

90.1%, מחלב מכירת בשר 
,  ועליית ערך

9.9%

2017

2016

91.5%, מחלב

מכירת בשר 
, ועלית ערך

8.5%

התפלגות ההוצאות מהמחזור
2017

2016 מזון
47.6%

חומרים ושרותים
17.0%

עבודה
12.7%

יתרה תפעולית 
22.7%

מזון
47.6%

חומרים ושרותים
17.0%

מזון
44.0%

חומרים ושרותים
16.6%

עבודה
12.3%

יתרה תפעולית  
27.1%

ש"חו/מזוןיתרה תפעולית לליטר מיוצר בתלות בהוצאות 

R² = 0.2976
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ביבוא מוצרים, בעיקר גבינות  קשות( באשר לאילוצים, מלאי 
פתיחה גבוה של אבקת חלב, רזרבות נמוכות. 

פתרונות תכנוניים 
הקטנת מכסות והגדלת רצועות לחלב עודף, השארת מכסות 
ומדיניות חלב עודף מצמצמת )יגרום לחוסר ולא ייתן פתרון 

מלא( צעדים משלימים, הגדלת היטל מועצה )באופן זמני( 
גביה חד פעמית )מרצון( יבוא חמאה - פתרון חלקי. המלצה: 

בחינת אפשרות של צמצום היצור )בהתייחס לצפי מחירי 
הבשר העתידיים(.   ▲

תודה ליואב שעני, שה"מ

נתונים כלליים

נתונים  
כללים

מינימוםמקסימום2017ממוצע 2016ממוצע 

1918בסיכוםמשקים ' מס

4684951106266פרות' מס

27.5%29.0%42.1%21.3%יציאת פרותאחוז 

33.9%33.2%40.6%28.9%כניסת מבכירותאחוז 

0.790.780.920.68פרות:עגלותיחס 

11,80812,05113,54510,760)'לט(חלב לפרה  תנובת 

12,08512,35513,91811,197)'לט(לפרה  מ"חמתנובת 

3.81%3.93%4.06%3.77%שומן בחלבאחוז 

3.41%3.42%3.49%3.34%חלבון בחלבאחוז 

1.53.35.70.3)'לט\'אג(קנס על שומן  פרס 

2.81.63.8-0.8)'לט\'אג(קנס על חלבון פרס 

0.20.21.60.0)'לט\'אג(קנס על חיידקים פרס 

0.30.62.20.0)'לט\'אג(ס"סתקנס על פרס 

25.1224.4026.5921.04)ג"ק(יום \י לפרה"חצריכת 

0.7780.7410.8210.636)ג"ק(י לייצור ליטר "חצריכת 

מקצועי–סיכום כלכלי 
ם"יחלענף הרפת במשקי 

2017לשנת 

יואב שעני


