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משרדהחקלאות ,מועצתהחלב ,התאחדותמגדלי הבקר בישראל ומרבית המחלבותהגדולות
לדיון נוסף בוו־
$TS1$בוועדת$TS1$
בישראל התאחדולקידום חוק החלב כדילהסדיר את הענף .הנושא אמורלהגיע
$DN2$בוועדת $DN2$הכלכלה של הכנסת.
עדת
מטרת
חוק החלב נוער להסדיר את ענף החלב ,אחד הענפים המרכזיים והחשובים בחקלאות.
החוק לפתח,לייעל ולבסס את משק החלב בישראל ,תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור החלב
ושיווקו רכזלהבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו במחירים נאותיםלצרכן.
במהלך הדיון הראשון בוועדת הכלכלה של הכנסת הציג שר החקלאות שלום שמחון את הסיבות
לעגן בחקיקה את הענףהחקלאי רב־החשיבות ,ענףהחלב ,אשר היקף הייצור השנתי שלו הוא מה־
$TS1$מהמובילים$TS1$
מובילים
$DN2$מהמובילים $DN2$בישראל וזאת עקב מאפייניו הייחודיים של תחוםהחלב ,אחד מהענפיםהחקלאיים היחי־
$TS1$היחידים$TS1$
דים
$DN2$היחידים $DN2$שנותרו מתוכננים על כלל היבטיהם ,כדוגמת ייצור על פי מכסות ופיקוח מחירים .עם זאת,
לפעילותו .לאחר שענף החלב התקיים שנים רבות על הסכמות
כמעט שאין בו בסיס חוקי מסודר
ולא בחקיקה,התחוללו בשנים האחרונות שינויים בענף החלב
הבינלאומי וכןבישראל ,במעבר
הענףלידיים פרטיות (בתנובה%96
משוק החלבבישראל,הבעלות כיום של חברה פרטית) .לכן
לא ניתן להמשיךולבסס ענף רב חשיבות זה בישראל על הסכמות ,וכמו בכל מרינה מתוקנת ,יש
לעגן הסכמות אלו בחקיקה ,במטרהלהמשיר את יציבות הענףולהגן על יצרני החלבהישראלים,
כמו גם על המחירלצרכנים.
בישיבתה השנייה של הוועדה אושרו חמישה סעיפים בחוק ,כאשר ישנה הסכמה כללית של כל
המעורביםלגבי פיקוח על מוצרי חלב ואבקת חלב כד״ לא להרוס את ענף החלב בארץ.
הרפתנים יצרניהחלב ,יבטיח חוק החלב כי יהיה רוכשלתוצרתם .כמו כן יימנע מצב בו
עבור
אין פיקוח על כמות החלב המיוצרתלשווקים אוגלי יבוא שיסכנו את המערכות של ייצור החלב
פוליטיות או אחרות.
בישראל בשל החלטות
כולו ,ללא העדפה של מחלבה זו או
בנוסף יגן החוק על שוק החלב
אחרת.
כמו כן
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שבדרך כלל מגיעמשיקוליםכלכליים שלבעלי
המערכתבישראל.לצרכנים תובטח אספ־
$TS1$אספקה$TS1$

הון
ועלוללגרוםלקריסת
$DN2$אספקה $DN2$רציפה ובטוחה של חלב ומוצריו ,ויובטח מחיר הוגן לאורך שנ־ם
קה
שתובטח כש־
$TS1$כשרותו$TS1$
שרשרת שיווק החלב .כמובן
ללא פערי תיווך לאורך

$DN2$כשרותו $DN2$של החלב המיוצרבישראל.
רותו

