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שלום חברים,
שנת 2020 היתה קשה ומורכבת לנו 

בענף הצאן בכלל ובעיזים בפרט 
ולצערי, לא כל מה שהובטח לנו קרה 

והתקיים ואין בכלל ספק כי הגיע הזמן 
לשינוי שיטת תכנון המכסות ושיתוף 
הנוקדים בהחלטות לגבי שיווק וייצור 
חלב עתידי. רק לדוגמא, אם בתחילת 

שנה המחלבות מבקשות כמות חלב 
מסוימת, בעלי המחלבות חייבים להבין 
ולדעת כי בקצה נמצאה נוקד המשקיע 

כספים ומתכנן במדויק בכדי להגיע 
לתכנון הצפוי, כמו גם שלא ייווצר 
מחסור במוצרים. ואז אם מחלבה 
מחליטה שלא לעמוד בהתחייבות 

הראשונית שלה מתחילת השנה, הנוקד 
מוצא את עצמו בבור תקציבי ובגירעון. 

אני מאוד מקווה כי אנחנו נצליח יחד 
עם מועצת החלב והמחלבות להגיע 

להסדר שיהיה מקובל על כל הצדדים 
ולא יפגע בנוקדים. לצערי, ענף העיזים 
בישראל איננו זוכה לצמיחה ולשגשוג 

כמו ענף העיזים בעולם כולו וחלק 
גדול מהבעיה, מכסות החלב של 

המחלבות שאינן מושכות את כמות 
החלב שבקשו. שיתוף הפעולה בין 

המחלבות להנהלת הענף הינו חובה 
בכדי שנצליח ביחד להפוך את הענף 

למצליח ומשגשג כמו בעולם כולו. 

מדיניות התשלום
בתחילת השנה היו תחזיות שמרניות 

ללא עודף בכלל, לאחר מכן הגיעה 
הקורונה וחשבנו לרגע שהתחזיות לא 
משתנות והענף זוכה לסוג של עדנה. 

אך מהר מאוד הבנו שלא כך הדבר 
וברבעון השני של השנה התחלנו 

להתבשר על עודפי חלב, מחלבות שהיו 
אמורות למשוך חלב חדלו מלמשוך 

ומהר מאוד הגענו לשפיכות חלב 
ולפגיעה כספית של המגדלים. ללא 

עזרת מחלבת תנובה ומחלבת גד ועוד 
מחלבות קטנות נוספות, מצבנו היה 
גרוע הרבה יותר. נכון להיום אנחנו 

עדיין שופכים חלב ונרשמו 4 שפיכות 
 חלב ברבעונים האחרונים. 

מתבצעות פעולות למציאת פתרונות 
יצירתיים לעודפי החלב בכל המישורים 

שניתן, כמו ענף הקוסמטיקה, ייבוש 
חלב, כמו גבן סחיר, גיוון מוצרים 

חדשים, עידוד מחלבות קטנות שלא 
נמצאות בענף להגדלת פעילות 

בענף והעברת חלב מהקיץ לחורף. 
הכל כמובן במטרה, למצוא פתרון 

קצה לשנים הבאות, בתקווה למיתון 
התנודות הקיצוניות הקיימות בענף 

העיזים לאורך השנים. צריך לזכור 
כי אין בענף הצאן מוצר ויסות 

כמו בענף הבקר. באשר למדיניות 
התשלום שנקבעה בשולחן המגדלים, 
נקבע 15 אחוז מקדמה על חלב עודף 

המיוצר מעבר למכסה. ההחלטה 
התקבלה באוגוסט האחרון ותקפה 

רטרואקטיבית מתחילת מרץ. 
ההחלטה הקשה הזו התקבלה בגלל 

תחזיות שפיכת חלב גדולות והיה צורך 
לחסוך כספים בקופת חלב חריג לפדיון 
חובות הענף לשנת 2020. כמובן שאם 

אחד מפתרונות הקצה יישאו פרי 
ותחזית שפיכות החלב יהיה נמוך יותר, 

הכסף יוחזר לנוקדים. 

התכנון, אכיפה ושמירת הסדר
מגלים ועסקנים רבים הפועלים 

בענף, מוצאים לעצמם פתרונות 
קצה שבטווח הקצר מסייעים להם 

להתמודד עם מדיניות התשלום 
הקשוחה בענף והתמודדות עם 

אילנית דעדוש קלפון
dadosh100@014.net.il
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הצלחה
מובטחת!

הדברת זבובים
בכל הארץ

בחומרים מובילים

הרחקת בעלי כנף יונים אנפות ועוד  ‡
הדברת מכרסמים במכוני חליבה   ‡

וסביב הרפת

נזקי חקלאות תנים ודררות  ‡

התכנון. הפתרונות הללו הם פתרונות קצרות טווח ובראיה 
קצרה מאוד, המסכנות את תכנון הענף של כולנו. ענף הצאן 

ידע בעבר מאבקים קשים על התכנון בענף, אני בעצמי 
נאבקתי 4 פעמים בנושא זה ולכן חשוב להבין כי התכנון 

בענף הצאן הוא חשוב, ניתן לשפרו ולהתאימו לרוח התקופה, 
אך זה לא יהיה נכון לעשות מהלכים שיפגעו בתכנון לאורך 
זמן. די אם נראה מה קורה לענפים שהתכנון שהתכנון בהם 
פסק ולאיזה משבר הענפים הגיעו. ענף הצאן יקום ויחיה או 

חלילה ימות על תכנון ארוך טווח. כן, אפשר לפשרו אך אסור 
לפגוע בו ולגרום להרס. התכנון אמור לשמור על תכנון חלב 
בפריפריה ועל המגדלים והמחלבות ומאפשר יציבות לענף. 

ללא תכנון, קל לתאר את האנדרלמוסיה שתתרחש בענף ואת 
זה אנחנו בטוח לא רוצים. אני קוראת לכל העוסקים בענף, 

לפנות אלי ולהציע דרכים להתייעלות אך אם זאת, לשמור את 
התכנון ולא לפעול כל אחד לפי רצונו כי זה יפגע בכולנו. 

צמצום הייצור - העברת חלב מהקיץ לחורף
בענף העיזים קיים מנגנון עידוד לייצור חלב חורף. בשנים 

האחרונות, אנחנו עדים להעברת חלב מהקיץ לחורף אך לא 
בכמויות מספקות. עלינו לעשות יותר למען יישור העקומה, 

שזה אומר שבין חודשי יולי לספטמבר אנו עדים לכמויות ייצור 
חלב גדולים אל מול נובמבר פברואר, חוסרי חלב גדולים. אני 

ממליצה וקוראת לכל הנוקדים לפעול ליישור העקומה והעברת 
החלב מהקיץ לחורף. אם ישנם נוקדים הזקוקים לעזרה, סיוע 

וביצוע פעולות במשק בנושא זה, אנא פנו לאגודת עזיזה ונסייע 
בחיבור לבעלי מקצוע ליישום וביצוע פעולות במשקים. יישור 

העקומה יסייע לצמיחה של ענף העיזים. 

עידוד מחלבות למשיכות חלב
אני קוראת לכל בעלי המחלבות הפועלים בענף הצאן, אנחנו 
זמינים ופתוחים לשיתופי פעולה והצעות לשיווק, פרסום או 

כל רעיון אחר היכול להתאים ליעדים העסקיים שלהם ולחזון 
אגודת עזיזה, להגדלת הייצור ומוצרי החלב של ענף העיזים 

בישראל. אשמח לכל שיתוף פעולה ונוביל ביחד אל מול משרד 
החקלאות ומועצת החלב צעדים ויוזמות ברוכות לעידוד 

צריכת חלב עיזים בשוק הישראלי שיש מומחים הטוענים כי 
זה החלב הבריא ביותר שיש. 

שנת 2021
לאור המתרחש בענף, אגודת עזיזה פנתה למועצת החלב 

בדרישה להכנת טיוטת עבודה ותכנון לשנת הקרובה מוקדם 
יותר. במטרה להגיע לכל המחלבות הפועלות בענף ולכאלה 
המעוניינות לפעול בענף ע"מ להגיע לתכנון אופטימלי של 

הענף לשנת 2021. אנו בוחנים את מודל התחייבות המחלבות 
לתכנון הענף העתידי ואני מאוד מקווה שמועצת החלב 

בשיתוף האגודה, ניצור מנגנון התחייבות הדדי, אחראי והדדי 
בענף, בין המגדלים למחלבות. בימים אלה אנחנו בוחנים 

בעזרת יועצים משפטיים, איך ניתן ליצור מערכת חוקית בינינו 
לבין המחלבות בכל נושא התכנון.   ▲

לסיום אני רוצה לאחל
שנה טובה

בשמי ובשם כל חברי הנהלת עזיזה
שתהיה לנו שנת בריאות, פרנסה טובה וענף 

משגשג וצומח 
שלכם אילנית

mailto:dadosh100@014.net.il
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