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נוקדים .

נוקדים .נקודה!
כנס הצאן השנתי שנערך בחודש יולי האחרון ,היה
מעניין ומשך אליו כ 100-מגדלים ואנשי הענף.
בכנס שנערך בקריה החקלאית במשרד החקלאות,
היו הרצאות מקצועיות ,דו"ח מצב וובעיקר נפגשנו
האחד עם השני .זה המקום להודות לאנשי שה"מ
ולדורית ,על ארגון האירוע המוצלח .אנחנו נביא
כאן תקצירים של שתי הרצאות חשובות ,הראשונה
בנושא הענף והשניה בנושא התזונה ,מספוא.
נתראה בכנס הבא •

אילנית דעדוש קלפון

dadosh100@014.net.il

הערכות לחגי תשרי

כמו בכל חג בענף החלב ,ישראל
לובשת חג ואנו היצרנים עושים
כמיטב יכולתנו לספק חלב איכותי
לכל בית ישראל .אנחנו החקלאים
יחד עם הנציגים שלנו עסוקים
בהתאמות ובהיערכות לקראת חגי
תשרי כדי שחלילה תוצרת חקלאית
לא תישפך ,או תיזרק ושבעלי החיים
שלנו ,במקרה הזה עיזים וכבשים ,לא
יפגעו .בכל חג אנחנו עמלים ונרגשים
לקראת החג ועושים את כל המאמץ
שיעבור בשלום ,ללא בעיות ועם
הרבה שמחות וזמן איכות למשפחות
שלנו .אני בטוחה שביחד עם מועצת
החלב והמחלבות ,נעבור גם את חגי
תשרי בצורה מוצלחת .אז נוקדים,
מגדלי עיזים הרי לכם היערכות נוספת
לחג נוסף ,ואני יודעת בליבי שנעמוד
במשימה גם הפעם.

אחרי החגים

אחרי החג נחזור כולנו לעסוק
בבעיות הענף ,כולנו היינו עדים ובכל
מדיה אפשרית לכאבם של מגדלי
העגבניות ,כמו גם על הימים הקשים
העוברים על חברינו ושותפנו לדרך
[]52

הרפתנים המצויים ,כמונו ,בחוסר
וודאות לקראת עתיד לא ידוע .ברור
לכולנו או לפחות לי כנציגה שלכם
הקשובה מאוד לרחשיי הענף ולחברינו
מענף הרפת  ,שללא הסכם או הגעה
לסיכומים מול הממשלה ,כולנו נצעד
לעבר עתיד לא ידוע שהרי אנחנו לא
יכולים לעמוד בפתח המשק ולצעוק
"רק היום ליטר חלב בזול" ועדיין לתת
חלב טוב איכותי העומד בתקנים .יש
כל כך הרבה דברים "תורמים " ליוקר
המחייה של כולנו ,אנחנו עסוקים
לספק תוצרת חקלאית איכותית
ובמחירים טובים .אבל לאחרונה אנחנו
החקלאים התוצרת שלנו תמיד עומדת
תלויה לצד המשוואה הזו חקלאות =
יוקר מחייה .כאילו רק אנחנו נושאים
בנטל הזה וזה מה שכואב לי ,כחקלאית
בצפון הארץ על גבול לבנון ,כאם
המחנכת ומתגאה כשהבן רוצה לעבוד
ולהיכנס למשק בחקלאות בעיזים
בחלב .אז מה יהיה ,איך נמשיך הלאה
ובאיזה תנאים ,אני מאוד מקווה כי
כולנו נשכיל ,יחד עם הממשלה שתבין
את ייחודו של הענף ,שכולנו נגיע
להסכם שיצעיד אותנו קדימה.

כנס יצרנים שנתי

חדשות בקצרה

 .1מחיר המטרה  -ברבעון הבא
יפורסם מחיר המטרה המחיר
העונתי ובו תיהיה תוספת של 0.07
אג' לליטר כפי שנקבע בסיכומי
וועדת המחיר מחיר המטרה
החדש יפורסם ויופץ לכם בהמשך
כשיתפרסם.
 .2הכנס השנתי בירושלים  -ממש
בימים אלה אנחנו עמלים כדי
שכנס הבקר והחלב השנתי יהיה
מיוחד ואיכותי ,גם לנו ,אנשי
הצאן .אני כבר יכולה לבשר
כי השנה בכנס תהיה הרצאה

מוזמנת על עדר טיפוח קנדי .ושוב
חוזרת ואומרת ,אנא שריינו את
התאריכים של הכנס ביומן ,תגיעו,
אלו ימים חשובים ומעניינים ,
בעיקר במציאות העכשווית ,מצפה
לראות אתכם שם .הכנס יתקיים
ב 12-10-בדצמבר  2018בבנייני
האומה בירושלים.
 .3עובדים זרים  -מגדלים
שמעסיקים עובדים זרים במשק
שלהם ,לנוכח הימשכות הליך
איסוף נתוני מיפוי השטחים
החקלאיים מעבר למצופה ומאחר
וההמלצות המועברות לרשות

האוכלוסין וההגירה צריכות
להתבצע במועד שנקבע ,הוחלט
על הגשת נספח חתום על ידי
החקלאי למשרדי משרד החקלאות
אנא מגדלים צרו קשר עם המתכנן
ומלאו ספח זה לא יאוחר מתאריך
 4באוקטובר 2018
ולסיום ששולחת ברכת חג שמח ,שנה
טובה ומשגשגת ,לכל מגדלי הצאן,
אחינו בענף הבקר ,קברניטי הענף,
אנשי המחלבות ולכל בית ישראל,
שנדע שנה עבודה טובה ,ביטחון
ושלום▲ .

עודי חדש
צי רכב יי
ם הכולל
ומת קד ם שונים
ם מסוגי
נגררי ל מטרה
לכ

יש מובילים ....ויש
מובילים בתחום!!!

ניסיון של למעלה מ 40-שנה בענף ההובלה

✸ רכבי משא שנבנו עם ארגזים בנפחים גדולים מאוד להובלת בלילים  /גרעינים /
תחמיצים ועוד חומרים נפחיים
✸ הובלת תוצרת חקלאית מכל סוג ולכל יעד :מגד"ש  /מחסני היבואנים  /נמלי ישראל
עם כל סוגי המשאיות :הייברים  -רמסות  -סמיטריילרים  -גרר לוביטריילר
✸ הובלה במיכליות שואבות של נוזלים
✸ הובלות חציר עם נתמכים חדישים בשוק
אשמח לגייס גם אתכם למערך ההובלה שלנו!
נהגים
✸ הובלת בקר עם טריילרים חדשים ומתקדמים
מ
henhaimzon@gamil.com
חן חיימזון 050-8870015
ק
צ
ו
עיים
ות
י
ק
י
ם
ו
בעלי
חיימזון החזקות בע"מ  -מובילים הצלחות
ניסי
ון עשיר
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ענף הצאן בישראל
בשנת 2018
דורית כבביה

ענף הצאן בישראל מהווה כ 4%-מערך
התפוקה החקלאית .הענף מורכב
משני גידולים כבשים ועיזים ,הכוללים
שתי שלוחות גידול לבשר (בעיקר
טלאים) ,וגידול דו-תכליתי לחלב
ולבשר .מרבית המשקים מצויים במגזר
המושבי והכפרי .הפריסה העיקרית
היא ביישובי הפריפריה בדרום ובצפון:
כ 43%-מעדר הכבשים בישראל גדל
במחוז הנגב (רובו בעדרי הבדואים),
וכ 40%-מעדר העיזים גדל בצפון
הארץ (מחוז גליל-גולן) .גודל המשקים
המסחריים נע בין כמאה ראש
לאלפיים ראש אמהות .קיימת שונות

גדולה בגזעים ,בשיטות הגידול ,במידת
השימוש במרעה ,בתשתיות וביצרנות
החלב והבשר .גידול הצאן מאופיין
בממשק אינטנסיבי ,כשפחות ממאה
אלף ראשי צאן יוצאים למרעה עונתי
או מלא ,כך שלרוב הממשק מבוסס על
מזון מוגש בלבד.

היקף ענף הצאן

מצבת הצאן ,המבוססת על דיווחי
חיסוני צאן של השו"ט לשנת ,2017
מונה כ 600-אלף ראשים (עלייה של
 9%בהשוואה לשנת  ,)2016המוחזקים
על ידי כ 2,000-מגדלים מסחריים
משלושת המגזרים :היהודי ,הערבי
(בצפון) והבדואי (בדרום) .מצבת
הצאן כוללת כ 500-אלף ראשי כבשים
וכ 100-אלף ראשי עזים ,מהם כ56%-
ממצבת הכבשים וכ 44%-ממצבת
העיזים ביישובים שהוגדרו במגזר
הערבי והבדואי .בשנים האחרונות
נמשכת התופעה של הגדלת עדרי צאן
מתמחים ,לעומת הפחתה בעדרים
הקטנים שיעילותם נמוכה.

ערך הייצור של ענף הצאן
(חלב ובשר כבשים ועיזים)
הינו כלהלן:

בשנת  2017העריך הלמ"ס את הייצור
של ענף הצאן בכ 1.1-מיליארד ₪
(ירידה של כ 0.7%-לעומת שנת
 ;)2016ייצור בשר צאן הסתכם בכ30-
מיליון ( ₪ירידה של כ 2.5%-לעומת

מנהלת תחום צאן | שה"מ

 ;)2016וייצור החלב הסתכם בכ171-
מיליון ( ₪עלייה של כ 10%-לעומת
שנת .)2016

היקף ייצור חלב צאן (שיווק
מאורגן)

השיווק המאורגן כולל כ 130-יצרני
חלב ,המייצרים במסגרת ענף מתוכנן -
מדיניות המכסות וחוק החלב .בעקבות
עלייה בביקוש המקומי ,נקבעה מכסת
חלב העיזים השנתית לשנת 2018
ל 22.2-מיליון ליטר; ומכסת חלב
הכבשים נקבעה ל 13.15-מיליון ליטר
(לעומת  21.2ו 11.5-בשנה הקודמת,
בהתאמה) .היקף השיווק המתוכנן
של חלב צאן מוערך בכ 24-מיליון
ליטרים בשנת ( 2017עלייה של כ2%-
בהשוואה ל .)2016-חלב הצאן מהווה
כ 1.6%-משיווק החלב בשוק המתוכנן
בישראל .שיווק חלב הכבשים הגיע
לכ 10.3-מיליון ליטר (עלייה של 6%
לעומת שנת  )2016ושיווק חלב עזים
הגיע לכ 14.1-מיליון ליטר (ירידה של
כ 1%-לעומת שנת  .)2016הייצור הוא
עונתי ורובו מרוכז בשבעה חודשים.
לצד השיווק המאורגן קיים ייצור חלב
לא מאורגן ,שרובו בעדרי צאן במגזרי
המיעוטים והבדואים .חלקו מבוסס
על חלב המשמש לצריכה עצמית,
וחלקו חלב או מוצרי חלב המעובדים
במחלבות שאינן בעלות רישיון עסק,
ולכן אינו מדווח ואינו נכלל במסגרת
המכסה הארצית▲ .

טבלה  1ערך הייצור בענף הצאן לשנים  2016/17במיליוני ש״ח
 600אלף ראשי צאן רשומים
בישראל .דורית

ערך לשנת 2017

ערך לשנת 2016

שינוי באחוזים

1,101.4

1,108.9

-0.7%

חלב כבשים

74.8

69.7

7.3%

חלב עיזים

97

86.1

12.6%

כבשים לבשר

847.4

868

-2.4%

עיזים לבשר

82.2

85.1

-3.4%

ענף הצאן
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