
ענף בכותרות

לענף החלב הישראלי, הנחשב לאחד מהטובים בעולם, יש בסיס 
איתן ואיכותי, תכנת נעה, בדיקות קפדניות ומעקב אחר איכות 
החלב, מעטפת כוללת של ה'חקלאית', שיאון וכמובן התאחדות 
מגדלי הבקר המביאה בכל שנה את ספר העדר, אולי הסוד הגלוי 
החשוב ביותר של רפת החלב הישראלית. ספר העדר לשנת 2019 

מביא את כל הנתונים והמספרים החשובים ביותר לניהול עדר 
החלב. מהדורת 2019 שיצאה רק לאחרונה, מביאה בין השאר 

את סיכומי ייצור החלב וההתפלגות בין הרפתות המשפחתיות 
לשיתופיות, סיכום ביקורת החלב, הרפתות המצטיינות, הפרים 

המצטיינים, דוחות פוריות, טיפוח, שיעורי הזרעות, סיכומים 
מקצועיים ועוד. אפרים עזרא, מנהל ספר העדר ואחד מבעלי 

המקצוע הוותיקים והטובים בענף, אמר לנו "חשיבותו של ספר 
העדר ידועה לכולנו, זה כלי מיוחד של הענף בישראל, התורם 

לניהול הרפת בכל פרמטר ולאורך כל השנה".    ▲

ספר העדר לשנת 2019

2019

ספר העדר 2019

אין בכלל ספק כי אחד מהחוזקות הגדולות ביותר של ענף החלב הישראלי טמון בספר 
העדר, עוד המצאה ישראלית, של התאחדות מגדלי הבקר. לאחרונה יצא ספר העדר 2019 

במהדורה דיגיטלית וניתן למצוא אותו באתר התאחדות מגדלי הבקר תחת לשונית ספר 
העדר. אפרים עזרא, מנהל ספר העדר "זהו כלי הכרחי וחשוב לניהול הרפת הישראלית, 
בספר שיצא לאחרונה יכול הרפתן למצוא את כל הנתונים והמספרים לשנת 2019"  •

חדשות נעה
בועז חנוכי, האחראי בין השאר על תוכנת נעה ופיתוחה כותב על הפעילות וחדשות בנושא

עיקר הפעילות של צוות נעה מתרכזת לאחרונה סביב 
הנושאים הבאים:

קורס נעה בשה"מ - מחוז עמקים   •
הכנת קורס נעה בזום   •

המשך הפצת הגרסה החדשה 12.11.02   •
המשך הפיתוח, התמיכה והתחזוקה של כל גרסאות    •

התוכנה )נעה חלב, בשר, תמר ונעמה(
BI - השלמת פיתוח מערכת תבל   •

קורס נעה עם שה"מ במחוז העמקים
הקורס מאורגן במשותף ע"י שה"מ וצוות נעה מההתאחדות 

מגדלי בקר. הקורס מתקיים כבר מספר שבועות בהצלחה רבה 
ומשתתפים בו 25 רפתנים מאזור העמקים והצפון, שנרשמו 
מבעוד מועד. הקורס מתקיים מדי יום שני באולם ההרצאות 
המשרד החקלאות בתל יוסף. המתכונת היא של 7 מפגשים 

בני 5 שעות כל אחד, כל יום מוקדש לתחום מקצועי אחר 
בנעה. התחומים המכוסים הם: ניהול עדר, בריאות, פוריות, 

הזנה, נטע וטיפוח והרכיב לניהול כלכלי. ההשתתפות הפעילה 
של הרפתנים, האינטראקציה והשאלות שעולות ומתפתחות 

לדיונים מעניינים, כל אלו תורמים רבות להצלחת הקורס. זהו 
הקורס השלישי במתכונת הזו לאחר שבשנה האחרונה נערכו 

עוד 2 קורסים דומים במחוז מרכז ובערבה.

קורס נעה בזום בימים אלו אנו מכינים תוכנית 
לקיום קורס נעה בזום. הקורס מתוכנן

להתחיל במהלך חודש אוגוסט. מספר המשתתפים יוגבל ולכן 
כדאי יהיה להירשם מיד עם פתיחת ההרשמה. פרסום מתאים 

 יופיע כשנתחיל בהרשמה לקורס. 
הגרסה החדשה של נעה זמינה להורדה והתקנה ברשת החלב 

החל מחודש מאי 2020 והותקנה כבר בהצלחה ב 470 רפתות. 
אנו חוזרים ומ בקשים מכל הרפתנים שטרם התקינו לעשות 
זאת בהקדם. מי שזקוק לעזרה יכול לפנות לליאורה ולצוות 

התמיכה וההדרכה שלנו. כדאי לבצע את ההתקנה רק בימים 
א-ה, כדי שנוכל לסייע במידת הצורך.

מערכת תבל 
המערכת החדשה לתחקור נתונים בענף הוצגה לאחרונה בפני 

קהלים שונים הכוללים רפתנים, מרכזי מזון, ארגונים בענף 
ועוד. מע' תבל מעוררת עניין רב ובקרוב מאוד נתקין שתי 

גרסאות ביתא בשטח. כדי להיות בעתיד חלק מהמערכת יש 
לסמן את תיבה המתאימה בחלון מאפייני משק בנעה כפי 
שמוסבר במסמך חידושי גרסה )בתפריט עזרה בנעה(.  ▲
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למה דווקא עכשיו?
לפני כשנתיים החל השיח האם יש צורך להקים אישות חדשה 
שתרכז באופן וולונטרי את הרפתנים כולם, תוך יצירת איגום 

כוחות לקראת מצב בו משטר התכנון ישתנה בצורה כזו או 
אחרת. אביתר דותן, מנכ"ל הקואופרטיב "לצערנו המניע 

העיקרי לפעולה כבר נזרע לפני שנים מספר עם פירוק התכנון 
של הענף הפטם. מפת ענף הפטם באותם שנים הייתה ברורה, 

רוב למגדלי התיישבות העובדת, חוסר היכולת המוחלט 
לפני הפירוק ליצור ארגון מגדלים משותף ומאוחד ובעיקר 

בהסכמות רחבות. במשך שנים לא הצליחו בענף הפטם 
להגיע להסכמות, דבר שגרם להפסדי עתק של מאות מיליונים 
שקלים "והיד עוד נטויה". דבר נוסף וחשוב לא פחות, בשנים 

אלו היזמים והמשקיעים הפרטים כבר הפכו להיות הגורם 
המרכזי בהובלה ומפת הענף השתנתה לעד".

יהיה מי שישאל, האם הקמת הקואופרטיב 
לא יכול לזרז את ביטול תכנון?

"ממש לא, נהפוך הוא, התשובה בעניין זה היא מוחלטת 
ומגובה בעובדות ולא במילים ריקות מתוכן. אגף התקציבים 
באוצר לא הסתיר מעולם ולא יסתיר לעולם את רצונו בשוק 

חופשי וביטול כל תכנון, בשביל מהלך כזה צריך תקציב 
משמעותי מאוד של מיליארדים וגם לפני תקופת הקורנה 

כספים אלו לא היו בנמצא וגם הזדמנות הפוליטית לא הייתה 
קיימת אבל יש הבדל אחד. ביום שיוכלו לעשות זאת, הם יעשו 

בלי שום היסוסים והשאלה שלנו היא האם נהיה מוכנים כן 
או לא, מייסדי הקואופרטיב רוצים להיות מוכנים, לקראת כל 

תרחיש עתידי".

ומה באשר למועצת החלב, האם התאגידֿ 
לא מייתר אותה?

"הניסיון לחבר את עתיד מועצת החלב והתאחדות לבין 
הקמת הקואופרטיב נובע בעיקר מחוסר הבנה מוחלט של 

מבנה הענף. התכנון, המכסות והוויסות ע"פ החוק והתקנות 
נמצאות במועצת החלב, ייצוג הענף ושירותי הענף מצוי 

כחוק בידי התאחדות מגדלי הבקר והאגודות האחיות. 
התארגנות החדשה של התאגיד מתעסקת בשני דברים 

שונים לגמרי "במסגרת הקואופרטיב לאגם את כול הכוחות 
המעוניינים להצטרף ולהגיע להסכמות פנימיות "ליום 

שאחרי", לא הומצא שום דבר חדש כל העולם בתוך הזרימה 
הזו. וכמו כן התארגנות במסגרת הקואופרטיב, יפתח 

ערוצים לייצר רווחים נוספים לרפתן, מעבר למחיר המטרה 

ותשלום בגין איכות וסולארי ומכירת בשר. אנחנו קיבצנו 
36 פעילויות עסקיות שונות וכאלו שימצאו עם היתכנות 

עסקית יקודמו לביצוע יזמיות משותפות ע"פ החוק". אביתר 
דותן מבקש להדגיש "הקואופרטיב, או התאגיד בעברית 

רהוטה יותר, הינו של יצרני החלב בלבד והינו בתוך אגודה 
שיתופית חקלאית ומבחינה משפטית עבר עיון והערכה של 
מיטב עורכי הדין בתחום והוקם על בסיס הפטור החקלאי, 

כל הפעילויות העסקיות יאושרו בהמשך ויקבעו להם 
האישיות הדרושות ע"פ החוק. מבנה האגודה כחוק: אסיפה 

כללית המורכבת מכל החברים וועד הנהלה המורכב ע"פ 
האזורים השונים בארץ. בימים אלו אנו מתחילים בגיוס 

החברים לאגודה והגל הראשון של הכניסה יושלם בחודשיים 
הקרובים". דותן פונה לכל היצרנים ואומר "בכל שאלה נא 

לפנות אלי, אני זמין עבורכם תמיד".   ▲

קואופרטיב היצרנים
יצא לדרך

אביתר דותן מנכ"ל קואופרטיב היצרנים, נפגש במהלך החודש האחרון עם היצרנים, 
במסגרת הכנסים לסיכומים כלכליים לשנת 2019. בדבריו מול הרפתנים ואנשי הענף, 

הסביר דותן על המהלך של הקמת הקואופרטיב ואמר "הקואופרטיב לא בא להחליף את 
ההתאחדות, ההיפך, ההתארגנות המוקמת ממש בימים אלה, באה לתמוך ולחזק את 

ההתאחדות לקראת המאבקים שבדרך"  •

הקואופרטיב הוקם לתמוך ולייצר רווחים עבור הרפתן. דותן
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