
מועצת החלב

]18[

משק הבקר והחלב 408

היערכות לקראת החגים?
"השנה יש לנו חגים קלים יחסית בגלל שרוב ימי החג חופפים 

לשבתות, כינסנו את  מנהלי התפעול של המחלבות לקבל 
נתונים ולקבוע כמויות ויסות  בין כל המחלבות ולוודא כי 
לא תהיה גלישת חלב. נכון לעכשיו, אין צפי לגלישת חלב 

בחגי תשרי. הימים הקריטיים ביותר עם חשש לגלישת חלב  
הם הימים מצאת יום כיפור, קיים חלון של מעט ימי עבודה 

למחלבות. אני פונה לכל היצרנים ומבקש להתעדכן מול אנשי 
הקשר במחלבות לוודא מועדי איסוף ע"מ למנוע גלישת 
חלב במשקים. כמו כן, על היצרנים להיערך מבעוד מועד 

לניקוי  מכלי החלב ובדיקת תקינותם בכדי למנוע תקלות 
בחג". אסור לשכוח כי אנחנו בתקופה מיוחדת בה יש לשים 

דגש על בריאות העוסקים בענף והציבור בכלל וכל אירוע 
חריג, במישור הארצי, עשוי לגרום לעודפים ולהפחתת צריכה 
בקרב צרכנים או לחלילה להשבתת רפתות, לכן צריך להיזהר 

ולהישמע להנחיות משרד הבריאות".

כאחראי על ענף הצאן מטעם מועצת החלב, 
התקבלה החלטה על גביה של חלב חריג, האם 

זה היה נחוץ ולמה?
"לאחרונה היו לנו עודפי חלב עיזים מעבר לתכנון מסיבות 
רבות, הקורונה השפיעה מאד על צריכת חלב הצאן ואחת 

המחלבות הגדולות צמצמה מאד את קבלת חלב העיזים, ולכן 
נותרנו עם עודפים גדולים והגענו למקום, לצערי, של שפיכת 

חלב. ניסינו למנוע את השפיכה והגדלנו את המלאי במחלבות, 
אך למרות כל הפעולות שלנו, לא הייתה ברירה ושפכנו חלב. 

ימי טרום החגים, הם ימים עמוסים 
במיוחד במועצת החלב, בראיון 

מיוחד  מדבר אלי ג'ורנו, סמנכ"ל 
המועצה, על ההיערכות לחגי תשרי, 

ענף הצאן , הטיפול במחלבות 
קטנות, הליכי הניוד ברפתות ומרגיע 
"לא יהיה מחסור בבשר בקר לקראת 

הקניות לחגים" •

לא יהיה מחסור בבשר בקר לקראת ובמהלך החגים. ג'ורנו

ראובן זלץ

ראיון עם אלי ג'ורנו, סמנכ"ל מועצת החלב

"שוב הוכחנו למי שהיה זקוק 
להוכחה, שיצור מקומי  חשוב 

לביטחון המזון בישראל"
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ע"פ תחזיות מעודכנות, מדובר בעודפים שנתיים של כ-400 
אלף ליטר של חלב עיזים. על מנת למנוע שפיכת חלב זו, 
שינינו את מדיניות התשלום והחלטנו על תשלום של 15 

אחוז לחלב עודף. אנחנו כמובן עם היד על הדופק ובקשר עם 
המגדלים ואם נצטרך לשנות את המדיניות, לא נהסס לשנות". 

התכנון בענף הצאן לא ממש עובד, למה?
"ענף הצאן הוא ענף קטן ביותר ביחס לענף הבקר, גם מבחינת 
צריכה הוא נחשב למוצר פרמיום וכל שינוי קטן משפיע מאוד 

כי מדובר בכמויות קטנות. אני יכול להבין את התסכול של 
היצרנים אבל חשוב לציין כי כל מחלבה רוצה למכור מוצרי 
חלב ואם בגלל משבר כזה או אחר, המכירות הצטמצמו  זה 

מיד מגיע עד ליצרנים ולצערי פוגע בהם. השאיפה שלנו, 
להיות זהירים יותר בתכנון לקראת השנה הבאה ולנסות 

למנוע ככל האפשר עודפי חלב".

ענף הצאן לאן בשנה הקרובה?
"לקראת השנה הבאה אנחנו מתכוונים שיהיה מוצר וויסות 

לחלב עיזים  ולעודד מחלבות לחדש מוצרים שיהיו על המדף  
כל השנה. הכוונה שלנה הוא לפעול לחיזוק הענף ולייצר 

פרנסה לכל העוסקים בו"

הבנתי כי התחלתם טיפול מעמיק בנושא 
המחלבות הקטנות?

"כן, במהלך המפגשים שלנו במחלבות  הבנו כי קיים קושי רב 
מול משרד הבריאות ומול המשרד להגנת הסביבה. החלטנו 

לנסות לגבש מסמך גמישות למחלבות הקטנות, ביחד עם 
משרד הבריאות. אני רוצה לציין את ההיענות של נציגי משרד 

הבריאות בנושא והרצון להגיע למסמך שיאפשר למחלבות 
קטנות התנהלות ברורה ושקופה מול המשרד דבר שיקל 

על עבודת המחלבות וכמובן להקמת מחלבות חדשות. מול 
המשרד להגנת הסביבה נתחיל לגבש מסמך דומה. בשלב זה 
מתקיימים דיונים מול אנשי מקצוע במשרד להגנת הסביבה 

המטרה, לתת את האפשרות למחלבות קטנות להתפרנס 
מעמל כפיהם". 

העברת מכסות במשק השיתופי?
"בימים האחרונים קבלנו הודעה ממשק מהמגזר השיתופי 

על רצון לפרוש מיצור חלב,  הליך הניוד במגזר השיתופי 
שונה מעט מהליך הניוד במגזר המושבים, ההליך יתבצע על 

פי התקנות, מכסת החלב תועבר ליצרנים מהמגזר השיתופי  
המעוניינים לקנות, ראשית בתחום המועצה האזורית ולאחר 

מכן באזור עדיפות לאומית".

ומה באשר הליך הניוד במגזר המשפחתי?
"בתחילת שנת 2020 התקיים הליך ניוד במגזר המשפחתי 

המחיר שנקבע לליטר חלב, היה 2 שקלים. להערכתי לקראת 
סוף השנה יתקיים הליך ניוד נוסף וזאת באם יהיו בקשות 
 לפרישה חשוב לציין שהמחיר ההתחלתי יהיה 2.3 שקלים. 

אני מצטער על כל רפת שנסגרת משני המגזרים ומועצת החלב 
בשיתוף התאחדות מגדלי הבקר עושים מאמצים גדולים 

להבטיח את עתיד ענף החלב ופרנסה ראויה ליצרנים".

חברים ושותפים יקרים,

מי ייתן והשנה הבאה עלינו לטובה
תהייה שנה של בריאות, עמל ופרנסה טובה.

שנה בה ענף החלב יצמח וישגשג,
וכל האתגרים יהיו רק בצד המקצועי.

תודה לכל אחד ואחת מכם.

שנה טובה ומתוקה!

מועצת החלב
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מחסור בבשר לקראת החגים?
"הגיעה אלינו ידיעה מהתקשורת על צפי של מחסור בבשר 

בקר בחגים. מיד כינסנו את דירקטוריון מועצת הבשר ושולחן 
מגדלי בשר לישיבה ולאחר דיונים, הגענו למסקנה כי לא 

יהיה שום מחסור בבשר בקר לקראת הקניות לחגים ואין צפי 
לעליית מחירים. כנראה שהיה כאן ספין של בעל אינטרס 

לנסות ולהעלות את מחיר הבשר ולגרום לכאורה בצורך 
בייבוא. בתקופת הקורונה ענף החלב וענף הבשר, סיפקו את 
כל הצרכים לצרכנים בישראל ושוב הוכחנו למי שהיה זקוק 

להוכחה, עד כמה חשוב יצור מקומי לביטחון המזון בישראל". 
גם בימי הקורונה, ממשיכה הנהלת מועצת החלב לערוך 

מפגשים במשקים ובמחלבות על מנת להיות קרובים לשטח 
ולהגיב במהירות לכל תרחיש. 

 לסיום מאחל אלי ג'ורנו "שנה טובה לכל עובדות ועובדי 
ענף החלב, חגי תשרי שמחים, בריאות ופרנסה טובה".   ▲

לתת את האפשרות למחלבות קטנות להתפרנס בכבוד. ג'ורנו

להערכתי לקראת סוף השנה 
יתקיים הליך ניוד נוסף וזאת באם 
יהיו בקשות לפרישה חשוב לציין 

שהמחיר ההתחלתי יהיה 2.3 
שקלים. אני מצטער על כל רפת 

שנסגרת משני המגזרים ומועצת 
החלב בשיתוף התאחדות מגדלי 

הבקר עושים מאמצים גדולים 
להבטיח את עתיד ענף החלב 

ופרנסה ראויה ליצרנים

 התנועה עמק חפר אגודה שיתופית 
חקלאית לתובלה בע”מ

טל. 04-6321680 נייד: 054-3353450
info@e-hefer.co.il

www.heh-transport.co.il

הנגב והערבה
הובלה ולוגיסטיקה בע"מ

ת.ד. 166 גדרה 7075101
טל. 08-8500111

hanegev@negev.bz 

עמק הירדן חברה להובלה בע”מ
המרכז האזורי צמח, עמק הירדן 1510501

טל. 04-6755545/6/7
 hovalaz@emek-h.co.il

www.emekhayarden.co.il

אף ליטר חלב לא נשפך
מובילי החלב

החוליה המקשרת בין הרפת
לבין התעשייה

תבור שאן חרוד
אגודה שיתופית חקלאית לתובלה בע”מ

טל. 04-6067204
tsh1@tsh.co.il
www.tsh.co.il

שנה טובה
שנה טובהומתוקה
ומתוקה


