לראשונה :רפת בדווית תוקם בערערה שבנגב
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לראשונה בתולדות המדינה הקצו משרד החקלאות ומועצת החלב מכסה לייצור
חלב בהיקף של  500אלף ליטר ליישוב הבדווי ערערה בדרום ,שיקים את הרפת
הבדווית הראשונה .כך עולה מרשימת הזוכים במכרז להקצאת מכסות החלב
החדשות .המכסות יאפשרו להקים  24רפתות חדשות.
כל הזוכים נמצאים באזור עדיפות לאומית ,והם באים מכל המגזרים – קיבוצים,
מושבים ומגזר המיעוטים .על פי החלטת שר החקלאות אורי אריאל ,נעשתה
ההקצאה בהגרלה כדי למנוע כניסת שיקולים זרים ופוליטיים .בסך הכול הוקצו 24
מיליון ליטרים נוספים למכסה הקיימת ,תוספת המכסה ל־ .2016כל הזוכים הציגו
יכולת כספית להקמת רפת שעלותה הממוצעת (ל־ 500אלף ליטר לשנה) היא כ־2
מיליון שקל .במגזר המשפחתי (מושבים) זכו  16יצרנים חדשים מהיישובים אבני
איתן ברמת הגולן ,באר מילכה בנגב ,כמהין בנגב ,נווה בנגב ,נטור ברמת הגולן,
צופר בערבה ,קדש ברנע בנגב ושרונה בגליל התחתון .בסוף התהליך תוקם לכל אחד
מהיצרנים רפת ,שתוקצה לה מכסה של  500אלף ליטר.
במגזר המיעוטים קיבלו מכסות בין השאר יצרנים בטמרה ,כפר טורען וכאבול
שבגליל .במגזר השיתופי זכו ארבעה יישובים :קיבוץ חניתה ,המושב השיתופי כרמי
קטיף ליד קריית־גת ,והקיבוצים שדה בוקר בנגב ושדה נחום בעמק בית־שאן .בסוף
התהליך תוקם בכל אחד מארבעת היישובים רפת בעלות של  10מיליון שקל עם
מכסה מאושרת של  3.3מיליון ליטר.
מכסת החלב בישראל עומדת על כ־ 1.45מיליארד ליטר .אלה מיוצרים ב־ 787רפתות,
 162במגזר השיתופי ו־ 625במגזר המשפחתי .מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב,
אמרה ל"ממון"" :הגדלת המכסות נדרשה בעקבות עלייה בביקושים למוצרי חלב
מקומיים ,למרות היבוא .הציבור מעדיף תוצרת ישראל .זהו יום משמעותי לענף,
שמצרף  24יצרנים ויישובים חדשים לשורותיו .הדבר מלמד על הרצון של לא מעט
חקלאים הרוצים לעסוק בענף ,בהיותו מאתגר ובעל פוטנציאל רב".
בסיכום ל־ 2016אמרה קראוס" :הייתה זו שנה טובה לענף .לא היה מחסור בחלב.
מחיר החלב הגולמי ירד ב־ 20%בהשוואה לשיא ב־ 2014בעקבות ירידה במחירי
התשומות בעולם ,בעיקר בעלות המזון לפרות ,ירידה שאיפשרה למחלבות
המקומיות להוריד מחיר ולהתמודד מול היבוא".

