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משק הבקר והחלב 401

אלי ג'ורנו נשוי לאורנה ולזוג 3 ילדים, רותם שי ושלו, 
המשפחה מתגוררת במושב עזריקם. ג'ורנו, בעל רפת 

משפחתית עם מכסה של 1.4 מיליון ליטר. הוא הגיע למועצה 
לפני כחצי שנה נחשב לבעל מקצוע, אדם המכיר היטב את 

השטח ומכיר את הענף על כל היבטיו, חקלאי, רגולטורי 
ותעשייתי. כסמנכ"ל מועצת החלב, יומו מורכב ממפגשים 

עם יצרנים, מנהלי מחלבות ואנשי הענף. ג'ורנו מספר לנו על 
פורום מחלבות משק שהחל לפעול לפני חודשיים "בישראל 

כשישים מחלבות קטנות ויש להם בעיות דומות והתחלנו 
לטפל בהם כגוף ולנסות למצוא להם פתרונות במסגרת 

המועצה, בעלי המחלבות שמחו על המהלך הזה וקיים שיתוף 
פעולה פורה״. 

איזה מועצה מצאת?
״מצאתי מועצה מקצועית המנסה לתפקד במציאות מאתגרת 
ומאוד מורכבת ולפני הסכם חלב עתידי, עם מלאי גדול מאוד 
של אבקת חלב ועלויות פינוי גבוהות, דבר שכידוע משפיע על 

תקציב המועצה". 

אז איך יוצאים מהפלונטר?
"תשמע, אין ברירה, מצמצמים מכסות, מצמצמים הוצאות 

ומגייסים את כל השותפים למאמץ. על מנת לספק את 
הצריכה הדרושה ולא לחרוג ממסגרות התקציב יש להפחית 

במכסות בסדר גודל של 50-60 מיליון ליטר נכון להיום  משרד 
החקלאות לא אישר הפחתת מכסה״.

ומה באשר תקציב המועצה?
״בגלל  מלאי עודף של אבקות חלב ועלויות גבוהות  לפינוי  
האבקה מחויבת המועצה  בסכומים שאין בתקציבה השוטף 

אלי ג'ורנו, סמנכ"ל מועצת 
החלב, הוא ללא ספק אישיות 

מוכרת בקרב אנשי הענף.                                
במשך שמונה השנים האחרונות 

שימש כמנהל קשרי יצרנים בתנובה. 
ג'ורנו נחשב לבעל מקצוע מוערך 
ובראיון ראשון בתפקידו במועצה 

הוא אומר לנו "השאיפה שלנו, הסכם 
עם הממשלה שייתן אופק כלכלי 

ובטחון תעסוקתי לענף" •

חייבים לשמר את הענף. אלי ג'ורנו

ראובן זלץ

אלי ג'ורנו 
"חייבים לשמור על ענף מתוכנן"
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ואף לא בקרנות . פעלנו בשיתוף פעולה עם השותפים במועצה 
לחבילת קיצוץ שכל גוף לוקח חלק. היצרנים לקחו  חלק 

מעלויות ביטוח פינוי הפגרים, המחלבות הגדילו  את חלקן 
במימון בטיפול בחלב שלא ניתן לעבד בגין מופעי החגים והן 

גם הגדילו את חלקן בגין שינוע "חלב ירוק" )מדובר בחלב 
המיוצר ברמת הגולן, בקעת הירדן וגוש עציון ואשר האיחוד 
האירופי אינו מאשר יבוא מוצרי חלב מחלב שיוצר בשטחים 

אלו( , התאחדות מגדלי בקר צמצמה את תמיכות המועצה 
בתקציבה ומועצת החלב צמצמה עלויות ופעילות. יש לציין כי 

כל הקיצוצים אושרו בדירקטוריון״.

נודע כי גם תקציב המחקר צומצם?
"כן, לצערנו לא הייתה ברירה, גם תקציבי המחקר צומצמו 

במיליון שקלים שזה כ-25 אחוז מהתקציב הכולל". 

ומה באשר למכסות חלב לצאן?
״כרגע על הפרק וויסות חלב צאן בין המחלבות הקטנות 

למחלבות הגדולות כך שכל מחלבה תקבל חלב בכמות 
הנדרשת. יש עליה בביקוש אך הפער הייצור אינו עולה בקצב 
דומה ומספר חודשים בשנה יש מחסור והמועצה מקצה חלב 

ומחייבת את המחלבות הקולטות לספק חלב למחלבות קטנות 
גם בתקופת מחסור". 

כרגע ההסכם תקוע
אלי ג'ורנו אדם אופטימי אך גם הוא מודע לרגישות התקופה 

ומבין כי רק הסכם שייתן ביטחון תעסוקתי וכלכלי לענף 

ויביא בשורה, יספק את הרפתנים ואת אנשי הענף בכלל. 
נכון לעכשיו ההסכם תקוע בגלל שאנו בתקופה ארוכה מאד 
של ממשלת מעבר הנמנעת בתקופת המעבר משינוי חקיקה 

המתחייב מההסכם.

מה באשר לפינוי פגרים?
"פינוי הפגרים הינו מוצר ציבורי המבטיח טיפול מיטבי בפגרי 

הרפתות ע"מ לשמור על בריאות הציבור, בריאות המקנה ואיכות 
הסביבה ומי התהום. ללא טיפול מרכזי בפגרי הרפתות הייתה 

סכנה כי בשר פיגולים יגיע לשווקים ופגרי רפתות יזהמו מקורות 
מים. קיים שיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים המטפלים בנושא 
הרפתנים, קרן נזקי טבע )קנ"ט( ומתקן הכילוי, על מנת להפחית 

עלויות ופינוי כל הפגרים על פי הוראות השו"ט".

ויסות חלב
״בשנת 2019 אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם כל 

המחלבות ובניהול נכון נשאף שכל החלב יעובד במחלבות 
ליצור או יופנה ליבוש, במהלך חג פסח עמדנו במשימה זו 

בהצלחה ונקווה שגם בחגי תשרי נעמוד במשימה זו. חלב שלא 
ניתן לעבדו בגלל מחסור בימי עבודה )חגים( מהווה הוצאה 

משמעותית בתקציב המועצה".

איך אתה רואה את הענף בעתיד הקרוב?
״המטרה שלנו לשמור על ענף מתוכנן ויציב עם וודאות 
כלכלית לשנים הבאות לכל העוסקים בענף, נשאף כולנו 

להשגת מטרות אלו"

שנה טובהשנה טובה
שנת יצירה, פרנסה בריאות

ועתיד מבטיח לענף החלב שלנו

שנה מתוקה
לכם ולבני משפחותיכם

מועצת החלב מאחלת
לכל העוסקים בענף החלב
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וכשאנשים מדברים על יוקר המחיה?
״צריך לזכור שחלק ממוצרי החלב תחת פיקוח ,מחיר המטרה 

המשולם  ליצרנים גם הוא בפיקוח, מדינת ישראל יכולה 
להוזיל את מוצרי החלב בהפחתת המע"מ  העומד על  17 

אחוזים בין הגבוהים בעולם״.

יש חדש בנושא החמאה?
״הרפתנים בישראל יכולים לייצר את מלוא הביקושים 

לשומן חלב ובכלל זה לחמאה, אבל אז יגדלו באופן בלתי 
סביר העודפים של חלבון ועלות הפינוי שלהם תהייה בלתי 

אפשרית. לכן אנו מציעים כי הייצור המקומי יעמוד על 1,500 
מיליון ליטרים, ייצור זה יספק את מלוא צריכת החלבון ואת 

רוב צריכת השומן, החוסר בשומן יסופק באמצעות יבוא, זהו 

פיתרון לטווח קצר ובינוני, בעתיד הענף ידע לייצר חלב גולמי 
כך שיספק הן הביקושים לחלבון והן את הביקושים לשומן 
ויוכל לצמצם את התלות ביבוא חמאה, בשנים האחרונות 
העולם החל להבין כי שומן החלב בריא יותר משומן צמחי 

מוקשה, ובוודאי טעים יותר ולכן הביקוש  העולמי בעלייה״. 

דעתך על היבוא הגדל?
״היצרנים בארץ יכולים וזכאים לייצר את מלוא הביקוש לחלב 
ומוצריו, הם הרפתנים הטובים בעולם והייצור המקומי מחויב 

לאיכות, טריות ובטיחות. בעולם נהנים מגדלי הבקר מתמיכות 
ולכן פתיחת היבוא אינה הוגנת, מבקשים מאתנו להתחרות 
אבל למתחרים מקדמה גדולה על מסלול התחרות. מהיבוא 

ירוויחו בראש ובראשונה היבואנים, היצרנים והצרכנים 
יפסידו.  ביום שלא יהיו רפתות בישראל ולא יסתמכו על ייצור 

מקומי, הקרקעות יעברו לידיים אחרות והמחירים לא ירדו 
אלא רק יטפסו. אני בעד תחרות הוגנת, אבל נגד היבוא. 

איך אתה מביט על העתיד?
״אני מטבעי אופטימי ומאמין שטובת המדינה וטובת הציבור 

הוא המשך קיום ענף החלב הישראלי, אין לי ספק בזה, בכל 
מקרה מדינת ישראל חייבת לשמר ענף חשוב זה״.   ▲

מועצה מקצועית במציאות מאתגרת. ג'ורנו ביום שלא יהיו רפתות בישראל 
ולא יסתמכו על ייצור מקומי, 

הקרקעות יעברו לידיים אחרות 
והמחירים לא ירדו אלא רק 

יטפסו. אני בעד תחרות הוגנת 
אבל נגד היבוא

 , TIER 4 ,"'מאובזר במנוע "דוייטץ
בעל הספק של 75 כ"ס , 
הגבוה ביותר בקטגוריה.

תא מפעיל משופר בעל שדה ראיה 
ונוחות מרבית למפעיל.

מאובזר במנוע "יאנמר" בעל הספק 
של 54 כ"ס.

כולל קשת התהפכות וסביבת 
מפעיל ארגונומית ונוחה לתפעול.

 AL750  AL540 

המותג המוכר והנמכר ביותר בישראל!

הכלים מיועדים למגוון עבודות בתחום 
החקלאות, הרפתות, תשתיות ופיתוח

contact@feldman.co.il         052-9123761       מכירות

חפשו אותנו 
בפייסבוק

www.feldman.co.il


