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רביעיי"גאדרתשע"ביום
2012מרץ07

 החלב בישראלצוות המשנה לבחינת משק תגובה להמלצות 
מוגש על ידי "הפורום לצדק חברתי"

 מי אנחנו:
".פורום צדק חברתי": הניירמוגשעלידי

ע"יתנועותדרורישראל,הנוערהעובד2011כלכליתבקיץ-פורוםצדקחברתיהוקםבמהלךהמחאההחברתית
איגודים ארגוניםחברתיים, התאחדותהסטודנטים; תנועתתרבות; השומרהצעיר, המחנותהעולים, והלומד,

מאהליהמחאההשוניםמקצועייםו


 הקדמה
",לאחרהליךהכנהוחקיקהשנמשך2011–נרשםבספרהחוקים"חוקתכנוןמשקהחלבה'תשע"א6/4/2011-ב

 עלפיחשיפתמבקרכחמששנים. החוקמסדיראתפעולתמשקהחלבבשמונההשניםהקרובות.כעתמסתבר,
זאת1החלבלוותהבדרישהלהסירפיקוחממחירימוצריחלב.המדינה,כיתמיכתמשרדהאוצרבחוקתכנוןמשק

החקלאות. משרד של העקבית לעמדתו משרדבניגוד להתראות בהתאם שהתממשה הקוטג', מחירי עליית
החברתית המחאה גל את שהצית הניצוץ הייתה ועדת2011בקיץכלכלית-החקלאות, להקמת הבסיס שהיה ,

קדמי.
במטרהלחדשאתחזוןהצדקהחברתיבמדינתישראל,ואתהבריתביןאזרחיישראלצדקחברתיקםלפורוםה

בריתזומורכבת חברתיים,כלכליים,מגדרייםפערים–צמצוםהפעריםבמדינתישראלמ,שיטתנול,למדינתם.
לכליתכךתיקוןעיקריהשיטההכ;לרמהנמוכהויצירתלכידותחברתיתהנחוצהלשםקיוםהמדינה–ולאומיים

צמצוםיוקרהמחיה,הגעהלתעסוקהמלאה;שיתאפשרתקצובראויומספקלצורכיהיסודשלאזרחיהמדינה
אוגרפיתבמדינהבהשקעתימתןעדיפותברורהלפריפריההחברתיתוהג;והוגנתופיקוחממשלתיעלמוצרייסוד

ותשתיות משאבים והקצאת השלטונית הלב תשומת החיו; בצרכיהם שלטיפול לקידומן עדיפות ומתן ניים
פתרוןאמיתי;הביטחוןהאישיועוד,השקעתהמדינהבאזרחיהבתחומיהחינוך,הבריאות;אוכלוסיותמוחלשות

.שלצרכיםחיונייםבתחומידיור,תחבורה,תשתיותציבוריותועודבאמצעותהתערבותממשלתית
מתוכננתובביןהיתרקיומהשלחברהצודקתבישראלמבוסס עלקיומהשלחקלאותיציבה, חברהתקיימא.

ל השואפת ויכולתקיוםבכבודחייבתלבססצדקחברתי בטחון ובראשונה ו,בראש לאדםכן תעסוקתי בטחון
 באשרהוא.העובד

באות:מטרותהצריךלענותעלהמהלךלתכנוןועיצובשוקהחלבבישראללשיטתנו,
 עובדויצרן הואבעתובעונהאחתצרכן, דאגה–הורדתיוקרהמחייהבישראלמתוךהבנהשהאזרחהישראלי

למחירנמוךלצרכן,שלאדרךהרעתיחסיהעבודהאוהחלשתהיצרניםבמשק.
מתוכנןויציב,שמאפשרבתוכופעילותלמגווןסוגיםיצרני,הבטחתהמשךפעילותושלמשקהחלבכמשקחקלאי

שלהענף ויציבותו ומבטיחאתעתידו גדוליםכקטנים, ומבטיחהספקהסדירהשלחלבשלרפתותוחקלאים, ,
אסטרטגישלישראל.-ומוצריוגםבמקרהשלהתדרדרותבמצבההגיאו

מחקלאות בכבוד להתקיים הפריפריה של יכולתה על שמירה הפריפריה, ותושבי יישובי של וחיזוק הגנה
אופיהחברתישלההתיישבותהעובדת.מתקדמתושימורה



 להמלצות התייחסותנו
אישורלאחרבלבדוחציכחודשיים)27.6.2011בתאריךנחתםהחלבמשקלבחינתקדמיועדתשלהמינויכתב

לפגםטעםיששכךעלצביעוהותמיההעלוה.10.7.2011-בשהוגשהעדהוהומסקנות(.החלבמשקלתכנוןהחוק
.קדמיועדתפעולתבהליך
החלבבחוקהכתובאתהסותרותמסקנותלקבועמנתעלמשבועייםפחותעדהולוהספיקוכינדמה המלצות.

ועל,שניםחמשבמהלךשנקבעוחוקהוראותפיהןעלהופכות,משבועייםפחותשנמשךבמהלךשגובשו,עדהוהו
בטרםעודכלזאת,.הבאותהשניםלשמונהכהשקעה,מאודגדוליםסכומיםוהמדינההחלביצרניהשקיעובסיסן

.ההמלצותלעצםההתייחסות
מעיניהרחקונעשהשימועיםשלשקוףתהליךכלללאחודשיםמספרארךשאומנםההמלצותתיקוןתהליךגם

..משמעותילפגם,באופןטעםישזהשבהליךחושביםאנו.הציבור
לקייםשלאבהחלטההגלומההחיוביתהמגמהאתלצייןברצוננוהחדשותההמלצותעללביקורתשניגשלפני
מדובר.לייבואחשיפהתבוצעבמסגרתםבילטראלייםהסכמיםלקייםובהחלטהמטרהמחירללאנפרדחלבשוק

.בכךדיאיןאךחיוביותבמגמות
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בישראלהחלבייצוראתלייעלהמוצהרתשמטרתןההמלצותבחינת המטרהמחירשלהפחתהועיקרן, שינוי,
:מדאיגותלמסקנותאותנומביאה,לייבואהשוקוחשיפתהייצורמכסותהקצאתמערך



משמעותיתבצורההמטרהמחיראתשמפחיתיורדכמתווהמנוסחתהמטרהמחירשלהחישובשיטת .א
יהיומהרפתותניכראחוזשבומצבתיצורזוחישובשיטת.הקרובותהשניםשלושבמהלךרבהובמהירות

הייצורשעלויות,רפתות.מטהכלפיהחלבשלהריאליהמחירשלמתמדתדחיקהותיצורבהפסדתמיד
.התוצאההצפויההיאכיהמחירבירידתלעמודיוכלולא'(וכו,פריפריאליות,קטנות)יותרגבוהותבהן

מצומצםבמספרהחלבייצורריכוזהארוךובטווח,הקטנותהרפתותלסגירתיובילשעדמהרהיחלתהליך
 .היוםהשוקאתהמאפייןהמבוזרהייצורמבנהבמקום,גדולותרפתותשל

המעשיתברמה המושביותהרפתותבחיסולמדובר, קטנותרפתותשהן, הרפתותבידיהייצורוריכוז,
שלהמטרהמחירהורדת,בנוסף.פרטייםבעליםבידיאוקיבוציםשלשותפויותבידישיופעלו,הגדולות

.להפחתהשניתןהיחידיהמרכיבהואשהשכרמשום,השכרבירידתישירהבצורהתתגלםהחלב
מובנהאינטרסיש,עובדיהןשלישירהבבעלותנמצאותלאהקטנותלרפתותשבניגוד,הגדולותלרפתות
העבודהבעלותלחסוך העובדיםתנאיתשחיקידיעל, זוליםעבודהמהגריהעסקתי"עאו, הפגיעה.

,הפריפריהבאזורימתגוררותשרובןמשפחותמאותשלהפרנסהמקוראתתחסלבמושביםברפתות
מועסקיםלהיותורבבעמלרכשואותובמקצועלעבודלהמשיך:רעותברירותשתיהרפתניםבידיותותיר

ההעסקהתנאימולאלמתמדתבתחרות)הגדולותהרפתותבעליאצלירודיםבתנאיםשכיריםכעובדים
עבודהלחפשאו,ומשפחתםעצמםאתלפרנסאמיתיתיכולתללאלמעשהזאת(,בענףהעבודהמהגרישל

עשרותשלהחייםבמרקםמשמעותיתפגיעהתהיההתוצאההמקריםבשני.אחרובמקוםאחרבתחום
משפחותאלפישלההתפרנסותביכולתקשהפגיעהוכןפריפריהיישובי יתרכזהחלבשייצורלאחר.
ולתיאוםקרטליסטיתלהתנהלותמובנהאינטרסלהןיהיה,גדולותרפתותשלמצומצםמספרשלבידיהן
למקסםשלהןהדחףאתיגביר,לניהולןרבהוןידרושהרפתותגודל.רווחיהןאתלמקסםמנתעלמחירים
שאינןמגמותשתי–ההוןבשווקילתנודתיותוגוברתהולכתבמידהאותןויחשוףהקצרבטווחרווחים
.החקלאותבענפיטווחארוךבתכנוןהצורךאתתואמות

הוועדהלא ידי המדיניותהמוצעתעל כי –מיותרלציין רפתניםיציאתםשלעידוד מהענף"קטנים"ל
מדיניותהפוכהלמדיניותהנהוגהבמדינותהאיחודהאירופיובמרביתהינה–"גדולים"הוהשארתםשל

בסיבובפרסהומדובר–מדינותאלומעודדיםכיוםבב."תעלכלכלהחקלאיתבארההמדינותהמבוססו
 הוועדה ידי למדיניותהמוצעתעל הזהה שכשלה, המשקיםהמשפחתיים,את–ביחסלמדיניותהעבר

,שלהאיחודהאירופימובילהתפישהזו.CAP-הדיניותמהקטניםוהשיתופיים.


מונופוליסטיכוחהרפתותבעליבידיייתןגדולותרפתותשלמצומצםבמספרהחלבייצורענףריכוז .ב
הרחביםהחקלאותשטחיאתהמפעילהענףשהוא,הבהמותמזוןומוצריהחצירמגדלימולאלבאופיו
(הארץברחבידונםאלף450-כ)ביותר הפתוחיםהשטחיםבשמירתמרכזיתפקידלוישכךומתוך,

חקלאיםשלבהכנסתםשיפגעמה,אלהמוצריםשלהמחיראתלשחוקלהםיאפשרהזההכוח.בישראל
 .הפריפריהתושביככולםרובם,נוספיםרבים



התפתחותהיאחקלאיתבקרקעזכויותלבעליהחלבמכסותשלהשכרהאולמכירההאפשרותהרחבת .ג
מיסחורמהווהאשר,חלבלמכסותמשנישוקשלפתיחתולמעשהזוהי.ראשבהלהקלשאיןמשמעותית

החקלאיותהקרקעותושלבכללבישראלהקרקעותשלההפרטהמגמתאתומעמיקקרקעזכויותשל
 .בפרט

שלמכסותהחלבעלולהלהוביללריכוזןבידיתאגידיםכלכלייםהתוצאההצפויהשלהגברתהסחירות
–כזהאואחרבשירשור–,ונמצאיםבבעלותגדולים,המחזיקיםכברהיוםבזכויותבקרקעהחקלאית

 .הגורמיםהחזקיםבמשקממילאשל

 

ליבואהחלבמוצריענףחשיפת .ד בענףהייצורהסדרתשלהמעשילביטולבמקביל, ייצורשוקאתיציב,
 .ומסובסדמפוקחהואהחלבייצורשבהןמדינותמצד,הוגנתלאתחרותמולאלבישראלהחלב


,נמכרלליטר₪0.5בערך-כלומר,לרפתניםהמדינהמצד20%שלסבסודקייםהשונותאירופהבמדינות
לפניעוד,בארץמהחלבמשמעותיתזוללהיותבאירופההחלבלמחירגורםזהדבר.בישראל₪0לעומת
ההתנהלותצורתמולאל.הייבואעלהמשמעותיותההקלותולפניבארץהנוכחיהמטרהבמחירהפגיעה
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המערבבמדינותהחלבייצורענףשלומסובסדתהמנוהלת הישראליהמשקשלצדדית-חדחשיפה,
בישראלהחלבבייצורהתייעלותתיצורלאלייבוא ביצרניסבירה-בלתיצדדית-חדלפגיעהתביאאלא,
,לפרההחלבבתפוקתמובילההישראליתשהרפתלמרות,בישראלהחלבבייצורהפגיעה.בישראלהחלב
,החלבמוצריבמחיררבהלתנודתיותישראלאתשתחשוףתלות,ל"מחוחלבמוצריבייבואתלותתיצור

.החלבייובאשמהןהמדינותמצדפוליטייםוללחצים


שלא,משפחותואלפיפריפריהיישוביבמאותקריטיתפגיעהלהיותצפויהאלההשפעותשלהמשולבתהתוצאה
.חקלאיתמעבודהבכבודלהתפרנסיותריוכלו

תישארנהרבותחקלאיותואדמות,יפגעבהםהחייםמרקם,רבהועזיבהאבטלה,גוברמעונייסבלואלהיישובים
שלאופייםאתשישנהני"נדלבפיתוחמוחלפותלהיותעלולותו,אחריםגורמיםשללפלישהוחשופותמעובדותלא

.היישובים
לעילהאמורלכלבנוסף מיישוםכתוצאההישראליתהחברהשתשלםהכבדהמחירשלמרותחוששיםאנו,

.ירדלאלצרכןהחלבמוצריומחירתושגלאהמטרה,הועדההמלצות
רביםשלביםהכוללתמורכבתבמערכתנקבעהחלבמוצרישלמחירם .ממנהאחדחלקהואהייצורשמקטע,
הייצור מקטע אינו החלב מוצרי לעליית המקורשמראההנתוניםבחינת מחירובתוכוהייצורומקטעמאחר.
ההמחשהלשם.השיווקומגזרהמחלבותבמגזרנמצאהמחיריםעלייתשלהאריהחלקמקור,מפוקחהואהחלב

המלצות.3.8%-ברקעלהוההמטרהמחירבעוד,39%-ב'הקוטגמחירהאמיר2011לשנת2008שנתשביןידוע–
.להפךאףואולי,השיווקורשתותהמחלבותבמגזריהמחיריםעלייתלבלימתמספיקמשקלנותנותאינןהועדה
ריכוזיותאתיגבירוהועדהשהמלצותצופיםאנו,החלבמוצרישלוהשיווקהייצורמקטעעלאפקטיביפיקוחללא
.הוןבעלישלמצומצםמספראלרפתניםשלרבממספרבוהבעלותאתויעבירוהחלבייצורענף

החלבמוצריבמחירילעלייהוכךהחלבבהספקתלירידהלהובילעלולההקטנותהרפתותסגירתכךעלנוסף
.לייבואניתניםאינםאשרהניגר

הגדולותהשיווקורשתותהמחלבותשלרווחיהןלהגדלתיביאוהועדההמלצות מצומצםמספרבבעלותהןגם,
.לצרכןהמוצרמחירהורדתשלהרצויהלמטרהיביאואםוספק,הוןבעלישל


וצרכניםיצרניםשלרחבותשכבותשלבאינטרסיםפגיעהלתובילהחלבמשקלבחינתקדמיועדתמסקנותמימוש
הוןבעלישלמצומצםמספרשלהאינטרסיםלטובתבישראל עיצובלובישראלהחברתייםהפעריםהתרחבותל,
שמספרמנתעלירודיםחייםבתנאימשלמותעובדיםשלרחבותקבוצותשבהנצלניתכחברההישראליתהחברה

.עושרםאתיגדילוהוןבעלישלמצומצם
.הועדהמסקנותשלותיקוןמחודשתלמחשבהצורךישכךבשל

 
 :הבאות ההחלטות את לקבל מציעים אנו

 בשיתוף מעמיק בדיקה בתהליך ולהחליפן ,החלב משק לבחינת הועדה המלצות את לאשר לא .א
תהליךבעקבותחדשותהמלצותגיבוש.הרחב הציבור ונציגי, החקלאים ארגוני, החקלאות משרד

זה ציבורידיוןלאחררגילחקיקהבתהליךואישורן, החלבמשקאתלהפעיללהמשיךישאזעד.
 .2011-א"תשע'ההחלבמשקתכנוןחוקלהוראותבהתאם

ולקיים,חלב ומוצרי גלם חומרי ייבוא על המכסים הפחתת ביצוע טרם מעמיקה בחינה לבצע .ב
וכפועליוצאשלתוצאותיהזובחינהלאחררקהפחתתמכסים כחלקאלאצדדי-חדכמהלךשלא,

מתוכנןבמשקהפועליםחלביצרנימולאלהוגנתבלתיתחרותשימנעוהדדייםסחר-מהסכמי
ומסובסד עלהשפעותיכלולאשרהחשיפההשלכותתסקיריפורסםמכסהורדתכללפניבנוסף.
לבעלימזוןגידול)סמוכיםובענפיםהבקר,הרפתבענפיהתעסוקהעלהשפעותעל;הרפתותרווחיות

 .ישובצורתולפימחוזותלפיבפילוחההשפעותשלהגיאוגרפיתההשפעהועל(;חיים

 הייבוא בתחום בריכוזיות שיטפלו ואכיפה בקרה מנגנוני בענף שינוי יתבצע ובטרם בהקדם לגבש .ג
רווחיםבידיהןולשמורמחיריםלתאםהשיווקומרשתותהגדולותמהמחלבותשיימנעכך,והשיווק
מחיריםהורדתללא,ל"מחוזוליםחלבומוצריגלםחומריבייבואאוהחלבייצורבהוזלתשמקורם

לצרכן חלבמוצרישלמפיצותאוכיבואניותלשמשהגדולותהמחלבותשלושעלייאסרכךבתוך.
 .חוץתוצרתמוגמרים



 

 

[4] 

 


מוצרימחירלירידתלהביאשיצליחומהלכיםבתכנוןהכרוךוהמקיףהארוךהתהליךשיתבצעעד .ד
במשווקיםאוביצרניםסבירה-בלתיפגיעהללאהחלב  מחיריהם את לפיקוח להשיב מציעים אנו,

מקטעילכלסביררווחשתשקףהוגנתבצורהמחירםאתולקבוע,נוספים יסוד-ומוצרי' הקוטג של
 .והשיווקהייצור

 פרטים ליצירת קשר:
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