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מחיר המטרה לרבעון ראשון 2016
מחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון הראשון של  2016על  ,₪ 1.8886המגלם ירידה של
כ 6.5-אגורות לליטר ,3.3% ,מהרבעון הקודם .בשנה האחרונה ירד מחיר החלב הגולמי
המצטבר בכ 30-אגורות ,כ• 13.6%-
מבדיקה ראשונית במשרד החקלאות עולה כי אין מקום
להפחית את המחיר לצרכן של מוצרי החלב המפוקחים לאור
חישוב ראשוני ממנו עולה כי שיעור השינוי במוצרי החלב
המפוקחים אינו עולה על  ,3%השיעור הנדרש בחוק לעדכון.

ירידה במחירי הגרעינים המשמשים למספוא בעלי החיים .וכן
של מתווה ההתייעלות הרפתנים במסגרת הסכם להתייעלות
ענף החלב (מתווה לוקר).
בהודעה לעיתונות מסרה דוברת משרד החקלאות כי מחיר
המטרה משפיע באופן ישיר על מחיר מוצרי החלב המפוקחים
והלא מפוקחים .מבדיקה ראשונית עולה כי אין מקום
להפחית את המחיר לצרכן של מוצרי החלב המפוקחים לאור
חישוב ראשוני ממנו עולה כי שיעור השינוי במוצרי החלב
המפוקחים אינו עולה על  ,3%השיעור הנדרש בחוק לעדכון.
בימים הקרובים תבחן ועדת המחירים המשותפת של משרדי
החקלאות והאוצר את הנושא .את מחירי מוצרי החלב הלא
מפוקחים המחלבות רשאיות לעדכן בהתאם לרצונם ,לפי כללי
השוק החופשי▲ .

בימים הקרובים תבחן ועדת המחירים המשותפת של משרדי
החקלאות והאוצר את הנושא ועדת היישום של משרד
החקלאות ,המחשבת את מחיר החלב הגולמי (מחיר המטרה
 המחיר בו רוכשות המחלבות את החלב מהרפתנים) מדירבעון ,קבעה כי מחיר המטרה יעמוד ברבעון הראשון של שנת
 2016על  ,₪ 1.8886החל מ .1.1.16-המחיר מהווה ירידה של
כ 6.5-אגורות לליטר 3.3% ,מהרבעון הקודם ( .)₪ 1.9533בשנה
האחרונה ירד מחיר החלב הגולמי המצטבר בכ 30-אגורות
לליטר ,כ ,13.6%-תולדה של ירידת תשומות ייצור החלב ,בעיקר

קורס ניהול עדר הבקר לחלב
 35רפתנים רובם ככולם בני דור המשך מהמשקים
המשפחתיים ,החלו בתחילת חודש דצמבר ,קורס לניהול עדר
הבקר לחלב .את הקורס יזמה המחלקה לבקר בשה"מ ,משרד
החקלאות ,בשיתוף פעולה עם מועצת החלב •

מדריכי שה״מ ,דוד נוה ,איל פרנק ודוד
בירן ,הינם מנהלי הקורס ורכזי התוכנית-
וגב' מיכל אברהם הרכזת הארגונית של
הקורס .דוד בירן מסביר "הקורס מיועד
לניהול הרפת המושבית ,למרות שישנם 2
רפתנים מרפת קיבוצית .הגברת ההדרכה
במשק המשפחתי הינה אחת המטרות של
המחלקה לבקר בשה"מ והקורס הינו חלק
מתוכנית זו" .זה הקורס השני במתכונת
הנוכחית ,היוצא לדרך ובשה"מ מביעים
סיפוק רב מכמות המשתתפים הנמנים
בעיקר מבנים ממשיכים של המשק
המשפחתי 35 .משתתפים 8 ,מפגשים כל
מפגש כ 7-שעות לימוד כולל סיור ברפת
קורלנדר ,בבית הילל (רפת תיירותית)
ומחלבת עיזים במושב מנחמיה .הרפתנים
לומדים כיצד לנהל רפת מתקדמת ושומעים
הרצאות בנושאי משאבי אנוש ,ניהול,
כלכלת הענף ,כלכלה עסקית ועוד .בסיום

הקורס מקבלים תעודת גמר ואת כל חומר
ההרצאות .נושא דור ההמשך הינו אחד
הנושאים הבעייתיים בענף וקורס זה מהווה
חלק ממדיניות שה"מ ומועצת החלב לשים
דגש בנושא זה ,יש לציין גם את פעילות
התאחדות הבקר המובילה את פרויקט דור
ההמשך בבתי הספר החקלאיים.

אינטראקציה ויצירת קשרים

חלק מהמטרות של הקורסים וימי העיון,
זה האינטראקציה ויצירת הקשרים
ושיתוף המידע בין הרפתנים  ,אומר בירן
״חשוב לזכור כי בימים רגילים הרפתנים
עסקים בעבודה סביב השעון וכשהם
נפגשים אלמנט החלפת המידע ויצירת
קשרים הינו חשוב ביתר״ .על הבעיות
של המשק המשפחתי כבר נכתב לא
מעט ודוד בירן מציין את הקשות ביותר
"הבעיה הראשונה ,שטח הרפת בפועל

הקורס ,כחלק ממדיניות שה"מ .בירן

והאופציה לגדילה והתרחבות שבעצם לא
קיימת .הבעיה השניה ,אולי הכי חשובה,
אין העברה מסודרת של שרביט הניהול,
מדור המקימים לדור ההמשך ,דבר היוצר
בעיה ניהולית וחיכוכים בין הדורות כולל
בעיות בירוקרטיות ,כמו גם סכסוכים
בתוך המשפחה .בעיה נוספת ,חוסר
וודאות לגבי העתיד דבר היוצר רתיעה
מהשקעות וחוסר ידיעה לגבי המדיניות
הממשלתית ,.מחיר המטרה ,מתווה לוקר
ועוד ,בירן מסכם ואומר ״אנחנו מאוד
מקווים שבשנה הבאה יפתח קורס דומה
לרפתות המשפחתיות בדרום״▲ .
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