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אם יש איזו בשורה חיובית במציאות 
המורכבת בה אנו חיים מאז פרוץ 
מגפת הקורונה, הרי שהיא טמונה 

בהמשכיות תפקוד הענף, המשך 
ייצור סדיר של חלב ומוצריו ועמידה 

בביקושים ההולכים וגדלים של 
הישראלים הסגורים בביתם. 

ענף החלב שהוגדר כענף חיוני כמובן, 
מוכיח שוב את כוחו וחשיבותו בעת 

משברים לאומיים ואת חשיבות 
ביטחון המזון בעת משבר. 

'משק הבקר והחלב' מביא את 
העדכונים, ההנחיות והחדשות בנושא. 

שרק נהיה בריאים •

ראובן זלץ

ענף החלב בצל הקורונה

כל שלושת הגופים 
)שיאון, חקלאית 

והתאחדות( נערכו
במתכונת חירום 

בחלקה הגדול שונה 
לחלוטין מהמלחמות 

האוניברסליות
אותם עברנו

ההתאחדות התארגנה מבעוד מועד לתרחיש הקורונה. כל 
עובדי ההתאחדות עובדים מהבית, המעבדה המרכזית עובדת 

במשמרות ומחלקים את העבודה כך שלא תהיה חפיפה 
וכמה שפחות מגע בין העובדים. מבקרי החלב עובדים כרגיל 

תוך שמירה על ההנחיות הבטיחותיות והתקנות של משרד 
הבריאות.

אביתר דותן מנכ"ל ההתאחדות "מחלת הקורונה הגיעה 
לחיינו בהפתעה והיא איתנו היום כחלק מחיינו ולא ברור עד 
מתי. הערכות הענף בימים הראשונים הייתה הבסיס להמשך 
יצור החלב במלוא הקיטור בכל תנאי ובכל מציאות המשתנה 

תדיר. כל שלושת הגופים )שיאון, חקלאית והתאחדות( נערכו 
במתכונת חירום בחלקה הגדול שונה לחלוטין מהמלחמות 

האוניברסליות אותם עברנו.

מענה 24 שעות ביממה
עדי קפלן מנהל התפעול אומר כי ההתאחדות נותנת 

שירותים באופן מלא אך במתכונת מיוחדת עקב המצב. עדי 
"אנחנו נערכנו מראש כי חזינו את המצב, העברנו מחשבים 
ניידים לכל מי שניתן והעברנו מחשבים נייחים מהמשרדים 

התאחדות מגדלי הבקר 
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הביתה. יש רפת משפחתית שחלק מעובדיה נכנסו לבידוד, 
הם ממשיכים לעבוד אך במתכונת מיוחדת תוך שמירה על 

הנהלים. ברפת קיבוצית חלה עובד וההתאחדות סיפקה 
קראוונים לשאר העובדים בכדי שיוכלו להמשיך לעבוד תוך 

שמירה על הנהלים.  כל הענף החיוני שלנו עובד במתכונת 
חירום, יש שיחות וועידה בין כל ראשי הענפים כולל נציגים 
של משרד החקלאות, על מנת לתת פתרונות מידיים בשטח. 

אנחנו מקיימים שיחות פעם פעמיים בשבוע עם כל מנהלי 

המחלקות שלנו ופותרים בעיות באם הן צצות. חשוב לי לציין 
 כי פרסמנו באתר שלנו מענה טלפוני בכל מקרה חירום,

24 שעות ביממה. בקרוב מאוד אנחנו מנפיקים כרטיס מגנטי 
לעובדים ולרפתנים שבו רשום השם ותעודת זהות ומקווים 

שזה יעזור לניידות העובדים. אנחנו מבקשים להמשיך ולשמור 
על כללי הבטיחות ותקנות משרד הבריאות, נכון לעכשיו הענף 

פועל במלוא הכוח לספק את כל הביקושים בכדי לספק חלב 
ומוצריו לאזרחי ישראל".    ▲

המעבדה המרכזית ממשיכה לעבוד
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מועצת החלב עובדת במתכונת חירום מאז תחילת משבר 
הקורונה וכל עובד שיכול, עובד מביתו. הוצאו תקנות והנחיות 
מיוחדות לתקופה זו, הנחיות שנשלחו לכל המגדלים, היצרנים 

והמחלבות. אלי ג'ורנו, סמנכ"ל מועצת החלב אמר ל'משק 
הבקר והחלב "ענף החלב בהיותו מרכיב חשוב בחקלאות 

ובתעשיית המזון הישראלית, מוגדר כענף חיוני אשר ממשיך 
לפעול גם בשעת חירום. מתוקף כך פעילות הענף מתקיימת 

באופן סדיר וערוכה להמשיך לספק את כל צורכי הציבור 
והמשק. לאורך כל שנות המדינה, גם במהלך תקופות משבר 

ומלחמות המשיך ענף החלב לפעול כסדרו וכך קורה גם כעת. 
מועצת החלב אחראית בשעת חרום, כמו בשגרה, על כל ענף 

החלב ומקפידה כי כלל העוסקים בו פועלים בהתאם להנחיות 
של משרד הבריאות הכוללים בן היתר הקפדה על היגיינה, 
חבישת מסיכות ולבישת כפפות. במקביל, המועצה הקימה 

"צוות חרום ענפי" בו לוקחים חלק נציגי מחלבות, רפתנים, 
משרד החקלאות, החקלאית ושיאון, וכן, נציגי התנועות 

וארגוני החקלאים, אשר דן בנושאים שונים העולים לאורך 
המשבר מהשטח וממנו יוצאות הנחיות לכלל העוסקים בענף". 

המחלבות קטנות ספגו פגיעה קשה, האם אתם 
שוקלים להשעות את תשלומי הגביה עד אחרי 

השבועות וזאת עקב מצוקתם?
"אנו ערים למצוקת המחלבות הקטנות אשר סובלות בעיקר 

כתוצאה מצמצום השוק המקצועי והמוסדי )מסעדות, בתי 
מלון וכד'(, ומהעדר תיירות. לצערנו כלל העסקים הקטנים 
בישראל חווים בימים אלה קושי רב בקיומם לאור השלכות 

וירוס הקורונה. במועצת החלב אנו פועלים אל מול המחלבות 
הקטנות בכדי לסייע להן לגדיל את פעילותן בין היתר בתחום 

השיווק ומביאים לידיעתן כל ההנחיות הרלבנטיות וכלי 
התמיכה הממשלתיים. כמו כן, מחלבות עם עודפי חלב יכולות 

למכור עודפים אלה למחלבות הגדולות בתנאי תזרים נוחים. 
אולם, יש לזכור כי, מועצת החלב אינה קובעת את תנאי 

האשראי והתשלום של חלב גולמי ומוצרי חלב.

האם יש נתוני צריכה מאז החל משבר הקורונה?
עדיין אין בידנו את נתוני השיווק של חודש מרץ. מדיווחי 

המחלבות ומנתוני סטורנקסט עולה כי, קריסת השוק המוסדי 
הביאה לפגיעה קשה במכירות של מחלבות הבוטיק. דבר 

שני, עם התגברות ההגבלות של משרד הבריאות נוצר חשש 
בציבור כי אין דיי מזון במשק שהוביל לאגירה של מוצרים, 

ביניהם מוצרי חלב, אולם, לאור ההבנה הציבורית כי מדובר 
היה בהסגות שווא, וכי אין מחסור במוצרי חלב, אנו רואים כי 

הביקושים חזרו להיות כבשגרה".

הוחלט על העברת החלב ממחלבות קטנות 
לגדולות?

"אכן, עקב מצבם, המחלבות הקטנות הרוכשות חלב ממחלבות 
גדולות צמצמו מאד את רכישותיהן. המחלבות הקטנות 

הרוכשות חלב ממגדלים מתמודדות עם צמצום הביקוש ואנו 
מאפשרים להם להעביר את עודפי החלב למחלבות הגדולות 

בתנאי תזרים טובים".   ▲

מעבדת החלב עובדת כרגיל

המחלבות הקטנות הרוכשות 
חלב ממגדלים מתמודדות עם 

צמצום הביקוש ואנו מאפשרים 
להם להעביר את עודפי החלב 

למחלבות הגדולות בתנאי 
תזרים טובים

מועצת החלב

הביקושים חזרו להיות כבשגרה. ג'ורנו
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ד"ר גבי קניגסוולד הרופא הראשי של החקלאית "אנחנו 
בעיקרון מפעל חיוני ויחד עם כל הרפתנים עובדים כמעט 
כרגיל, הם מייצרים במלוא המרץ ואנחנו איתם לאורך כל 
הדרך. הסוף של הקורונה כרגע לא ממש ברור, אך אנחנו 

עובדים במגבלות של משרד הבריאות ויחד עם זאת מאוד 
חרדים מחשש הידבקות ושומרים ומקפידים את ההוראות 

והתקנות הבטיחותיות, אנחנו לא מוותרים על פעילות 
שוטפת אך נזהרים ושומרים על מרחק. הרופאים שלנו 

מצוידים במסכות ובימים הקרובים נשדרג את ציוד הבטיחות. 
כל הרופאים עובדים, הביקורים מתנהלים כסדרם, אנחנו 

רואים כי הרופאים הפסיקו לבקש חופשות ויש התגייסות 
מרחיבת לב שלהם וזאת בעקבות המצב המורכב. אנחנו 
מנצלים את הימים שהמחליפים פנויים, לקידום עבודות 

כתיבה, שיפור האתר, עמידה בלוחות חיסונים. על הפעולות 
המיוחדות אומר ד"ר קינגסוולד "המלטות קשות, ניתוחים, 

צניחת רחם ופעולות כירורגיות אחרות המצריכות קרבה 
של יותר מאדם אחד יש לבצע לאחר שכל המעורבים יתמגנו 
במסכות, יחבשו משקפי מגן, ילבשו כפפות וחלוקים שעברו 

חיטוי באלכוהול 70 אחוז. טילוף יש לבצע בנוכחות עובד 
אחד בלבד שיתמגן כמתואר למעלה. על הרופא להתמגן גם 

הוא בהתאם". מידע חיוני שיש להעביר לחקלאית על המשק 
להודיע לרופא המשק ולמשרד החקלאית )04-6279600( 

במידה ויש מקרה של חולה מאומת בין אנשי הצוות או בני 
 משפחותיהם מיד עם קבלת האבחנה. יש לעדכן את הרופא

 גם במקרים בהם אחד מאנשי הצוות נכנס לבידוד או 37.5
ו/או שיעול או מראה את תסמיני המחלה האופייניים כמו: 

חום מעל אופייני.

מושב גילת נקי מברוצלה
 באשר למחלות האחרות אומר ד"ר קניגסוולד "אנחנו 

עדיין מתמודדים עם חשדות למחלות החייבות דיווח ועדיין 
עוסקים בניסיונות לעצירת הברוצלה ברחבי הארץ. לשמחתנו 

מושב גילת נקי מהמחלה וזאת לראשונה מאז שהתפרצה 
שם בתחילת 2018. עדיין יש מוקדים בשלבי דעיכה בנגב, 

יש אירוע משמעותי בקיבוץ אושה ואולי תחילת החזרה של 
הדבקה בקיבוץ ניצנים, אך בגדול אנחנו מקווים כי נצליח 

להשתלט עליה. אני רוצה לציין כי זו תקופה מאוד מורכבת כי 
המחלות המדבקות עדיין כאן ואנחנו מתמודדים מולם תוך 
כדי מתן סיוע לרפתנים על בסיס יומי. אנחנו מסיימים את 

הכנת תוכניות המגירה באם נצטרך לרדת בפעילות בעקבות 
דרישות משרד הבריאות או חס וחלילה תחלואה מוגברת 

בקרב העובדים שלנו. לשמחתי אין שום דבר המראה תחלואה 
בעולם החי בקורונה וענף החלב ממשיך לעבוד. חשוב לי מאוד 

להדגיש כי במיוחד בתקופה זו חשובה לנו התקשורת עם 
הרפתנים ולדווח במיידית על כל רפתן או עובד בענף שחלה 
או מגלה תסמינים אופייניים למחלה, זה חשוב לכולם בכדי 

שנוכל להמשיך ולעבוד ולתת שירות לרפתנים".   ▲

החקלאית "ממשיכים 
בזהירות ובמלוא המרץ"

התגייסות מדהימה של הרופאים. ד"ר קניגסוולד

המלטות קשות, ניתוחים,
צניחת רחם ופעולות כירורגיות 

אחרות המצריכות קרבה
של יותר מאדם אחד יש לבצע 
לאחר שכל המעורבים יתמגנו
במסכות, יחבשו משקפי מגן, 
ילבשו כפפות וחלוקים שעברו

חיטוי באלכוהול 70 אחוז

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

תא מפעיל משופר בעל שדה ראיה ונוחות 
מרבית למפעיל.

 AL750 

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

בהטבות מיוחדות!
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עובדי שיאון נחשבים כעובדים 
חיוניים, ועובדים כרגיל בתקופה זו 
אך בזהירות גדולה ותחת הוראות 

מחמירות כנגד הדבקה. ד"ר יואל זרון 
המנהל המקצועי של שיאון "אנחנו 

גם מבקשים שיתוף פעולה עם 
הרפתנים בנושא זה

בשיאון עובדים כמעט כרגיל ופועלים בזהירות ובהקפדה על 
תקנות משרד הבריאות. ד"ר זרון "אנחנו מנסים לתת ימי 

חופש גדולים יותר לאנשים בסיכון, עובדים מגיל 60 ומעלה. 
בסה"כ עובדים כרגיל אך מקפידים על מרחק 2 מטר מהרפתן, 
כפפות כל הזמן. אנחנו מקווים שכל העובדים יישארו בריאים 

ובטח לא ירחק היום שחלק מהעובדים ייחשפו למחלה 
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מוכיחה את חשיבתה הגדולה לכלכלה ולמשק הישראלי בכלל. 
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ד"ר יואל זרון מנהל מקצועי שיאון 

"נזהרים ועובדים"

עובדים על לוח הפרים החדש. ד"ר זרון

אין ספק כי לצד מורכבות וקשיי 
השעה, החקלאות הישראלית

מוכיחה את חשיבתה הגדולה 
לכלכלה ולמשק הישראלי בכלל.
לכן חשוב מאוד להמשיך וייצר 

ובאותה עת לשמור ולהקפיד
על תקנות הבטיחות וההיגיינה"

שרותי קציר, עבודות קומביין, 
תחמיצים וכיבוש חבילות
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גופים רבים נפגעו ממשבר הקורונה, אבל יש גם חברות ששעת 
החירום במשק תורמת לפעילות שלהן. אחת מהן היא חברת 

ההובלות "התנועה עמק חפר" ששייכת לתשלובת גרנות 
)קיבוצי עמק חפר והשרון( ולקבוצת מאיר. החברה מעסיקה 

180 נהגים קבועים ו-150 מובילי משנה, והיא מנוהלת על-ידי 
אסף דובזינסקי, בן 48, חבר קיבוץ רמת הכובש. הפעילות אמנם 
במגמת עלייה, אבל החברה נדרשת להתמודדות לא פשוטה עם 
ההנחיות החדשות שמאלצת אותה לשנות את דפוסי הפעילות 

הרגילים, לאור האויב הבלתי צפוי והבלתי נראה.

איך נראית הפעילות שלכם בימים רגילים?
דובזינסקי: "אנחנו מפעילים סביב 300 משאיות ביום 

בתחומים שונים ומגוונים. מובילים חומרי גלם לחקלאות, 
תערובות מזון לבעלי חיים, פירות, הובלה בקירור של מזון 

כמו בשר למשל, דלקים, גז, הובלת חלב ועוד. אנחנו עובדים 
עם משרד הביטחון וגם משנעים מכולות עם אספקה מגוונת 
לכל הרשתות, ישירות מהנמלים. עוד תחום שאנחנו פעילים 

בו הוא תחום הבנייה, מובילים לוחות בטון למשל, צנרת 
וחומרים לפרויקטים הנדסיים. אנחנו פעילים גם מול הרכבת 

הקלה, מובילים קרונות ומסילות".

כיצד נראית השגרה הנוכחית?
"היקף הפעילות לא השתנה, אבל כולנו ממש מגויסים. 

אנחנו חברה שמגויסת בשעת חירום ומוגדרת כארגון חיוני. 
הנחיתי את המנהלים בחברה לנהוג במתכונת חירום כבר 

עכשיו. אנחנו מרגישים מחויבים, כי אספקה של חומרי גלם 
חייבת להגיע לכל מקום ובזמן. צוות הנהגים מחויב, ואנחנו 

פועלים על-פי הנחיות משרד הבריאות במשנה זהירות. 
יש כל מיני התמודדויות חדשות גם לנו - במטה עושים 

הפרדה בין אנשים, וישיבות מצומצמות הרבה יותר. הנהגים 
מגיעים לאתרים ופועלים ביתר זהירות. הרבה פחות יורדים 

מהמשאית, ונשארים מבודדים, כי כולנו מבינים את החשיבות 
של המשכיות עסקית ותפעולית בזמן חירום. אנחנו פועלים 

על-פי הנחיות מסודרות, אבל מרגישים גם שינויים בפעילות 
מסביב. יש למשל האטה בחומרי בנייה, אבל מצד שני צווארי 

בקבוק בפריקת מכולות בנמל למשל. מרגישים במקביל 
עלייה בפעילות של הובלת מזון, גז, דלקים וגם מזון לבעלי 

חיים. אנחנו לא פועלים מול צרכן פרטי, אז לא רואים אגירה 
של המוצרים. אבל יש עלייה בדרישה. זו לא עלייה מאוד 

משמעותית לעומת התקופה לפני הקורונה, אבל הדריכות 
והעבודה יותר לחוצים וצריך להיות הרבה יותר יעילים".   ▲

 הכתבה פורסמה לראשונה בעיתון גלובס על ידי 
העיתונאי אורי חודי. 

אסף דובזינסקי, שמנהל את חברת 
ההובלה "התנועה עמק חפר" 

"אנחנו מרגישים מחויבים, כי אספקה 
של חומרי גלם חייבת להגיע לכל 
מקום ובזמן, הדריכות והעבודה 

יותר לחוצים, וצריך להיות הרבה 
יותר יעילים"

מחוייבים ללקוחות. דובזינסקי

אסף דובזינסקי מנהל חברת ההובלה 
"התנועה עמק חפר"

"מי שמעלה מחירים בתקופה 
כזו, לדעתי זה ממש פשע"
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אשכול צפון
חנן וייס מנכ"ל עמק הירדן חברה 
להובלה בע"מ "הפרות לא יודעות 
שיש קורונה למזלנו, כך שהעבודה 

החיונית שלנו לא פסקה לרגע.  
אנחנו מובילים את החלב של כל 

רפתות אשכול צפון״
מעבר לזה החברה עוסקת במגוון רחב מאוד של פעילויות 

מובלות, חנן "אנחנו נחשבים לחברה חיונית בעיתות משבר, 
כך שאנחנו עשינו היערכות מאוד מהירה, תוך התאמות 

למצב החדש. הדבר הראשון והחשוב היה לצייד את הנהגים 
בכל האמצעים הדרושים להגנתם האישית. יש לנו בחברה 
כ-60 נהגים מתוכם כ-12 מובילי חלב. הובלת החלב עברה 

מהפך מאוד דרמטי בעשר השנים האחרונות, הנהגים נדרשים 
למיומניות רבות. המשאיות עברו שדרוג, כל המשאיות 

מצוידות בדוגם נייד המשדר לתנובה ולמועצת החלב און ליין 
את איכות החלב הנלקחת מהרפת וכל האמצעם הותאמו 

לתקנות התעבורה כמובן. החשש הגדול היה שיפגעו נהגים, 
נכון לרגע זה, כל הנהגים בריאים ומקווה שכך יישאר ועושים 
את כל המאמצים שכך אכן יישאר. מה שכן נפגע זה כל תחום 

הובלת הדלק, כי עם לא נוסע וזה תחום שנפגע קשה מאוד. 
כל מה שקשור להזנת בעלי חיים, לשינוע עופות ומוצרים 
תעשייתיים, לא נפגע לפי שעה. עם ישראל אוכל ושותה". 

מובילי 
החלב

ממשיכים בכל הכוח. חנן וייס
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הנגב והערבה
ציון פת מנכ"ל מובילי חברת הובלות 

הנגב והערבה "מבחינת הנתונים, 
אנחנו מובילים כמיליון ליטר חלב 
ביום מ-180 יצרני חלב באמצעות
23 מיכליות, העבודה היא כמובן 

לאורך כל השנה"
בעיקרון המובילים ממשיכים לעבוד במלוא התפוקה, מספר 
ציון "נהגי החלב ברובם הם נהגים וותיקים מאוד ומיומנים, 

חלקם מבוגרים מעל גיל 60 ולמרות זאת לא חווינו היעדרות 
של נהגים ועל כך הם ראויים להערכה רבה. כל העבודה עד 
כה בוצעה ללא דופי ובאיכות מירבית תוך הקפדה ושמירה 
על כללי ההיגיינה המתחייבים לפי תקנות משרד הבריאות. 

אני יכול בסיפוק רב שלא נשפך אפילו ליטר חלב אחד ועמדנו 
בכל הדרישות של המחלבות והיצרנים. אנחנו כמובן מקפידים 

מאוד על מרחק ביטחון האחד מהשני, הנהגים לא יורדים 
מהמשאיות ללא צורך ושומרים מאוד על עצמם וקשובים 
להוראות כולל התקנות המחמירות של המחלבות. אפשר 

לציין שהיו לנו מספר אירועים בתקופה הזו שנהגים שלנו היו 
צריכים להתמודד גם עם הקורונה וגם עם ירי טילים מעזה 

בעוטף הזה. תרשה לי לאחל חג שמח לכל עם ישראל בריאות 
ופרנסה טובה ובעיקר יציאה מהירה מהמשבר".    ▲

איתי ברק משנה למנכ"ל ודירקטור 
מחלבות גד "המציאות השתנתה 

תוך לילה ומה שנכון לרגע הזה לאו 
דווקא נכון לעוד שעתיים וחייבים 

להתאים את עצמנו לאתגרים 
ולמציאות המשתנה"

מחלבת גד נחשבת למחלבה בינונית בגודלה המספקת מוצרים 
לכל המגזרים העסקיים. איתי ברק המשנה למנכ"ל החברה 

סיפר לנו על המציאות שהשתנתה ועל היערכותם לעתיד 
"מבחינת המטה, לא מעט אנשים עובד מהבית, במפעל 

אנחנו עדיין עובדים במרץ, צריך לזכור כי יש לפנינו עוד שני 
אתגרים גדולים, חג הפסח ושבועות שלשניהם צריך להיערך 

כבר עכשיו". באשר לייצור ולתכנון אומר ברק "יש עליה 
גדולה בדרישה בשוק הקימעונאי לצד עצירה מוחלטת בשוק 
המקצועי, קרי מסעדות, בתי מלון, קניונים, בתי קפה, חברות 

תעופה ועוד. זה אומר שהתכנון והייצור חייב להיות הדוק, 
פתאום יש לך עומסים על מכונות שונות במפעל. מבחינת 
התקנות הבריאותיות, מודדים חום בכניסה לכל העובדים, 
רווחנו את המרחק בין במהלך המשמרות. אנחנו מקפידים 
מאוד לא להוציא אף אחד לחל"ת ולשמור על כל העובדים 

מתוך הבנה שהתקופה מאתגרת מאוד ומשפחת מחלבות גד 
תעבור אותה כמשפחה, גם מול העובדים וגם מול הספקים. 

ואני מאחל לכל עם ישראל בריאות טובה וחזרה לשגרה".   ▲

מחלבת גד

תקופה מאוד מורכבת ונעבור 
אותה ביחד. איתי ברק

נקווה שנצא במהירות מהמשבר 
הנוכחי. ציון פת

 הרפתנים שלנו,
 הממשיכים לספק לתנובה חלב טרי מדי יום גם בזמן הקורונה. 

אנחנו בתנובה עושים כל מאמץ כדי לשמור על אספקת 
מוצרינו לכל בית ישראל בשגרה וגם בחירום.

תודות לכם

לגדול בבית ישראלי
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מחלבה בתפוקה מלאה. 
רם סרוגו

רם סרוגו מנכ"ל המחלבה
"עכשיו מדינת ישראל צריכה אותנו 
יותר מתמיד ואנחנו עומדים באתגר 

ולספק מזון בקצב עולה ובאיכות 
טובה"

מחלבת יוטבתה מובילה את מהפכת רפת מקיימת ופועלת 
למען רווחת הפרות בכל הרפתות שלה כחלק מחשיבה כי פרה 
רגועה מניבה חלב טוב ורווחיות גדולה יותר ליצרן. המחלבה, 
כשאר המחלבות הגדולות בארץ נערכה מבעוד מועד למשבר 

הקורונה. רם סרוגו מנכ"ל "כמעט חודש שאנחנו נמצאים 
בתוך האירוע, המחלבה עובדת בתפוקה מלאה ומקבלת 

כרגע את כל החלב מהיצרנים שלה ומקבלת תוספות בעיקר 
ממחלבת שטראוס מהצפון. בתחילת האירוע היו ביקושים 
מאוד גדולים וכיום לקראת פסח מחייב אותנו בקצב ייצור 

מהיר וגם לאחר פסח יש את הרמדאן שגם בו צפויים 
ביקושים גבוהים". רם רוצה לציין לטובה את הנהגים וכל 
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שלהם אומר רם "ללא ספק, חלב מועשר 3 אחוז בבקבוק 
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מחלבת 
יוטבתה

זה לא מובן מאליו שבתקופה כזו 
המחלבה פועלת במרץ והרפתנים, 

הנהגים וכולנו עובדים מסביב
לשעון וזאת כמובן תחת מגבלות 

תקנות משרד הבריאות

רווחת    ריות
אח

ביבתית
הפרהס

מ ת

 רפ ת מקיי

לפני כשנתיים התחלנו במסע משותף
לשיפור רווחת הפרה והאחריות הסביבתית לכל אורך שרשרת הערך.

22 רפתות כבר הצטרפו אלינו למסע.
בשיתוף פעולה עם הרפתנים, וטרינרים ואנשי מקצוע

ותוך כדי למידה משותפת, בכל יום שעובר אנו רואים תוצאות

בערבה עושים דברים אחרת.

לפרטים חפשו ״רפת מקיימת״ בגוגל
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שולי שגב, מנכ"ל מחלבות רמת הגולן 
"אנחנו עובדים במלוא התפוקה 6 

ימים בשבוע, גידול בהזמנות החלב 
ומוצריו, הרפתנים מספקים לנו את 

כל הכמויות והעובדים לשמחתי 
הרבה כולם מגיעים לעבודה"

נכון לעכשיו יש מספיק חלב גולמי שולי "המחלבות הקטנות 
סובלות יותר והם הפסיקו למשוך חלב ובעצם החלב שלהם 

עובר למחלבות הגדולות. מחלבות רמת הגולן עובדים בקצב 
מלא, יש לנו מוצר ייחודי שזה המגביל לאינשור וגם כאן 
נדרשנו  על ידי הרשויות להגדיל את הייצור עבור חברת 

איזי ליין הספקית הבלעדית המיוצר והמשווק בארץ, אנחנו 
היצרנים היחידים בארץ לייצור מוצר זה". באשר למיגון אומר 

לנו שולי "מיגנו את כל העובדים באמצעים שנדרשנו על ידי 
משרד הבריאות, כולל הקפדה על הסעות עובדים, החלפת 
משמרות ושמירת מרחק בין עובד לעובד. לעובדים אנחנו 

מספקים מסיכות וכפפות וכמובן זאת בנוסף להיגיינה היום 
יומית הרגילה. סגרנו את חדר האוכל לישיבה והארוחות 

מסופקות מחוץ למפעל. אני רוצה לציין את הקשר הטוב עם 
כל הארגונים בענף, בעיקר את מועצת החלב שממשיכה לנהל 

את הענף גם בימי משבר וחירום". באשר לקראת חג הפסח 
והקניות אומר שולי "אנחנו נעמוד בכל הביקושים ונעבוד 

בכדי לספק את דרישת הצרכנים, כל זאת בהנחה שחלילה לא 
תושבת לנו אחת המשמרות כתוצאה מהדבקת העובדים. אני 

רוצה לחזק את כל העושים במלאכה ושוב הוכח לכל מי שהיה 
ספק כי ביטחון המזון הוא הכרחי לישראל ואני מקווה שאחרי 

שנצא מהמשבר, קובעי המדיניות ישכילו לתמוך ולטפח את 
החקלאות הישראלית".    ▲

המחלבות עומדות 
בדרישת הצרכנים

עבודה תוך שנירה על היגיינה והתקנות. שולי שגב

אני רוצה לציין את הקשר 
הטוב עם כל הארגונים בענף, 

בעיקר את מועצת החלב 
שממשיכה לנהל את הענף גם 

בימי משבר וחירום
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אילנית רוט סמנכ"לית שיווק בחברת 
טרה "המשבר הזה הוכיח את 

החשיבות העליונה שישראל תייצר 
עבור עצמה את המזון ולא תשען על 

יבוא כי ברגע האמת אנחנו תלויים 
רק בעצמנו"

שוק החלב מאז משבר הקורונה הראה עליה בביקושים אך 
המצב הכלכלי משפיע על כולם ואינו פוסח עלינו. אומרת 

אילנית וממשיכה "אנחנו בטרה התמקדנו בשלושה דברים 
עיקריים, הראשון, העלינו תפוקות ייצור בכדי לוודא שנעמוד 
בביקושים ושלא יחסר שום מוצר במגוון המוצרים של טרה. 
הדבר השני שהתמקדנו, זה הבטיחות וההגנה על העובדים. 

כל מי שנכנס למחלבה עובר בדיקת של חום, כל העובדים 
ממוגנים, הפרדה בין המשמרות, היגיינה ברמה הגבוהה ביותר, 

כמובן שאנחנו עומדים בתקנות משרד הבריאות ומחמירים 
מעבר. הדבר השלישי וחשוב לא פחות, אנחנו חלק מהחברה 

הישראלית, לכן הקפדנו להירתם למאמץ ועל בסיס שבועי 
אנחנו שולחים תרומות של מוצרים ודברי חלב.  אנחנו בטרה 

כחלק מ'החברה המרכזית' נרתמנו בחפץ לב למען החברה 
הישראלית, כחלק מהחלטה אסטרטגית של הקבוצה וכך 

פועלים ונפעל גם בעתיד". 

איך נערכים לקראת הפסח ושבועות?
"באותה מגמה אך ביתר שאת, מאז הכשרת המפעל אנחנו 

מוודאים שכל הביקושים לקראת החג יקבלו מענה. כולל מוצרים 
בכשרות בד"צ העדה החרדית המאוד חשוב לעדה החרדית".   ▲

מחלבת
טרה

אנחנו חלק מהחברה 
הישראלית. אילנית רוט

ח.ג.י. חברה לייצור ושיווק חקלאי בע"מ
מושב גבעת יואב רמת הגולן, מיקוד 12946

טל. 04-6762130, פקס. 04-6762673
E-mail: hag1@012.net.il    052-3201204 נייד

מרכז מזון גבעת יואב מספק מזון בחלוקה לאבוס עבור רפתות ומפטמות  ·

אנו מתמחים בייצור מזון איכותי עם דגש על מזונות גסים ברמה גבוהה  ·

המנות איכותיות ומוקפדות ומאפשרות נצילות מזון מעולה  ·
וכלכליות מוכחת במשק השיתופי והמשפחתי  

עבודה תוך שנירה על היגיינה והתקנות. שולי שגב
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דודי עברי מנכ"ל מחלבת עברי "יצרני 
המזון והחקלאים הישראלים, הם 

אלה הנותנים את הבטחון התזונתי 
לישראל ועל המדינה להכיר בכך"

מחלבת עברי הינה עסק משפחתי במושב עזריה בעמק 
איילון ליד קיבוץ גזר, המחלבה מייצרת גבינות איכותיות 

ש מצאן ובקר, למשפחה יש עדר כבשים ואת חלבה הבקר 
קונים משני משקים שאיתם הם בשיתוף פעולה זמן רב. דודי 

"מי שנפגע הכי קשה מהמצב, הם המסעדות ובתי הקפה 
שסיפקנו להם מוצרים שלנו. מרביתם לצערי נסגרו וכמובן 
שלא יכולים לשלם על סחורה שכבר נקנתה ונצרכה אצלם. 

כמובן שהתבקשנו לדחות למספר חודשים צ'קים שקבלנו 
מהם, למרות שאת החלב שאנו צורכים אנו מחויבים לשלם 

תוך שבועיים שזה בעצם תשלום מזומן". אחת הבעיות 
הגדולות של מחלבות קטנות זה אספקה לשוק הקימעונאי 

הנשלט על ידי המחלבות הגדולות".  דודי "אין לי טענות, 
הכלכלה החופשית פועלת, אך במבחן התוצאה המצב הוא 

שאנחנו לא היינו קיימים בשוק הקימעונאי. מה שעשינו 
זה התחלנו בשירות משלוחים לאזור המרכז דבר שהצריך 

לוגיסטיקה וגמישות אך לא היתה לנו ברירה כי אנחנו 
מחויבים לקנות את החלב". 

מה המצב נכון לעכשיו )31.3(?
"יש לנו ירידה של כ-70 אחוז במכירות ומערך המשלוחים 

שעשינו, קצת מקל ומאפשר תזרים מזומנים. אבל אנחנו 
חקלאים, בני חקלאים, אופטימיים ולא פוחדים מעבודה 

קשה. קמים בבוקר לעבודה עם הרבה מוטיבציה ומאמינים כי 
המשבר הזה, יביא לשינוי המדיניות לגבי החקלאי הקטן".  ▲

פגיעה 
במחלבות 

הקטנות

אנחנו חקלאים, בני חקלאים, 
אופטימיים ולא פוחדים מעבודה
קשה. קמים בבוקר לעבודה עם 

הרבה מוטיבציה ומאמינים כי
המשבר הזה, יביא לשינוי 

המדיניות לגבי החקלאי הקטן

דנונה
יוגורטים עשירים בחלבון


