ירידה בביקושים לחלב
ושחיקה ברווחיות
מסיכומי שנת  2014עולים נתונים העשויים לגרום לדאגה
בקרב הרפתנים ואנשי הענף • ירידה ברווחיות ,ירידה בצריכת
מוצרי חלב ושחיקה מתמשכת ,כך מתברר מקריאת הנתונים
כמו גם הקשבה לראשי הענף •
בסוף חודש יוני נערכו כנסים
המסכמים את שנת  2014בישראל
כידוע קיימות 7התארגנויות ארציות
ברפתות השיתופיות שבהם נעשים
סיכומים כלכליים עצמאיים לצורך
שיפור הניהול השוטף.
ביום שלישי ( )23.6נערך כנס משקי
דרום שבו נכחו מגדלים מאזור הדרום,
בהשתתפות אנשים מהחקלאית ,שיאון,
משרד החקלאות ,התאחדות ונציגים
ממרכזי מזון .מספר הרפתות שהשתתפו
בסיכום ( -28לעומת  27ב .)2014-מספר
פרות ממוצע לרפת  )429( 457 -תנובה
שנתית ממוצעת לפרה  11,611 -ק"ג
( .)11,280אחוז שומן  3.68%אחוז חלבון
 .3.34%בשנת  2014נרשמה שחיקה ביתרה
התפעולית לליטר של  9אג' ,חלק משחיקה
זו התקזז עם הגידול בייצור אך בסך הכול
התרומה של הרפתות ירדה .ד"ר גבי עדין
 מנהל המחלקה לבקר במשרד החקלאות,ברכה גל  -מנהלת המחלקה לכלכלת ייצור
בשירות ההדרכה של משרד החקלאות
ופרץ שורק  -רכז התארגנות הרפת
במשקי הדרום הכינו מצגת עם נתוני
השנה שחלפה ד"ר עדין הציג את הנתונים.
מהסיכום עולה ,שחיקה ברווחיות בשנת
 2014ביחס לשנה הקודמת .פערים גדולים
בין משקים טובים למשקים פחות טובים
של עד כ 37-אגורות לליטר .משקים בעלי
מרכזי מזון רווחיים יותר ביחס למשקים
אחרים ביתרה התפעולית .לא נמצא
מתאם גבוה בין גודל הרפת לרווחיות
ולא נמצא מתאם גבוה בין תנובת החלב
לרווחיות .גבי הציג השוואה לאזורים
אחרים אך מכיוון שאין אחידות באיסוף
הנתונים קיימת בעייתיות השוואה
אובייקטיבית .התמורות ממכירת בשר
באזור זה נמוכות ביחס לאזורים אחרים.

ירידה בצריכה לנפש

מיכל קראוס מנכל״ית מועצת החלב,
הציגה תמונת מצב של ענף החלב נכון
לאמצע יולי  .2015מהנתונים עולה כי
בחמישה החודשים הראשונים נרשמה
צמיחה בשיווק מוצרי חלב בשיעור של 0.8
אחוז ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

צמיחה זו נמוכה מגידול האוכלוסיה
כלומר בפועל קיימת ירידה בצריכה לנפש.
הענף מתמודד עם מלאים גדולים אבקה,
התמודדות אינה פשוטה לנוכח המחירים
העולמיים הנמוכים של אבקות חלב .מיכל
הציגה תמצית עבודה שנעשתה במשרד
החקלאות (ד״ר יעל קחל) שהשוותה את
עלויות ייצור החלב בארץ לעומת האיחוד
האירופאי .מהעבודה עולה כי עלויות
הייצור דומות והסיבה העיקרית לכך
שמחירי החלב באירופה נמוכים יותר ,הן
התמיכות מהן נהנה הרפתן האירופי.

ירידה בצריכה .קראוס

דותן "ממשיכים להתייעל"

אביתר דותן מזכיר התאחדות הבקר נתן
סקירה שוטפת של פעילות ההתאחדות
על שלל פעולותיה במהלך החודשים
האחרונים ובעיקר על המשך התייעלות
ההתאחדות וגיוס כוח אדם מקצועי.
"אנחנו עושים פעולות של התייעלות
בתוך ההתאחדות ,חצי מיליון שקל גירעון
בסוף  2014ואילו שנת  2015תיראה
הרבה יותר טוב ,בעזרת וועדת התייעלות
שהוקמה" .דותן מסר כי נחתם הסכם
קיבוצי כולל ,לעובדים הלא מאוגדים
בהתאחדות וזאת לאחר שנים שלא היה
הסכם כזה .על פרויקט קרן הסומאטים
"משימה חשובה מאין כמוה" .דותן ציין
בסיפוק את המשך הפעילות בקרב בני
הנוער וסיום שנה בבתי הספר החקלאיים
"נעשות פעולות חשובות ומבורכות
בתחום גידול דור המשך לענף ואני

נאבקים למען הענף .דותן ופרץ

משוכנע ואופטימי כי פרויקט זה יניב
תוצאות בשנים הקרובות" .דותן התייחס
לרצון ההולך וגובר של רפתנים הרוצים
קמפיין תקשורתי בעד צריכת חלב .דותן"
קמפיין 'בשבילי רק חלב ישראלי' ,ברמת
העיקרון אני בעדו אך צריך להמתין
ולראות מה קורה כי אולי נצטרך את
הכסף למאבק חשוב הרבה יותר .אין ספק
כי בעתיד הקרוב נתייחס לנושא זה אך
צריך לעשות זאת בחוכמה ולא לפעול
מהבטן" .באשר למחיר החלב ציין דותן כי
למרות התייעלות הענף והרפתות ,מחיר
החלב לצרכן אינו יורד וצריך לבדוק מדוע
זה קורה" .על ייבוא מוצרי החלב אמר
"אי אפשר היה לעצור את יבוא מוצרי
החלב ,זה היה בלתי נמנע בהתחשב במצב
הכלכלי ,פוליטי בו אנו חיים כיום .אך אני
חושב כי לאחר שנאבקנו ,אפשר לחיות
עם חוק היבוא שנחתם ואני משוכנע כי
בסופו של דבר הצרכן הישראלי יעדיף
אותנו" .לסיכום שב ואמר דותן "רק
תכנון קפדני ומדויק של הענף ,לאורך
שנים ,יגרום לביטחון כלכלי שלנו ,אנו
פועלים כל העת למען הענף ואני משוכנע
שנצליח" .לסיום החמיא דותן לפרץ
הפועל ללא ליאות למען הצלחת הענף הן
במשקי הדרום והן בהתאחדות.
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