
י מיש ז לשחוט דורשי□ הממשלה ו
־ החלב תפוקת את לצמצם כדי פרות

זולה אבקת־חלב :וא 1יי ומתירים
הפרטיות, המחלבות ריווח■ את המגבירה

השר למישפחת שייכת מהו שאתת
 באירופה אבקה יצרני הייצור. עלויות
 2000ב־ מקומיים לצרכנים אותה מוכרים

 אולם לירות), אלף 80(כ־ הטונה דולר
 של במחיר האבקה נמכרת יצוא לצורכי

 כולל המחיר, בילבד. הטונה דולר 800
 35 או בישראל, דולר 900 הוא הובלה,

 38 של היטל הטיל האוצר לירות. אלף
 טונה שמחיר כך לטונה, לירות אלף

 לירות אלף 74—י73כ־ הוא מיובאת אבקה
 המחיר מאשר פחות לירות אלף 12כ־ —

המקומי.
כ המשתמשת גדולה מהלכה

 יכולה אכקה טונות כאלף שנה
 מיו- אכקה קניית על-ידי לחסיד•

לירות. מיליון 1.2 כאת,
 לישראל פעמים כמה פנתה החלב מועצת

 והסבירה התקציבים, על הממונה ארקין,
 אבקה ייבוא להרשות מגוחך כמה עד

 כאשר השוק, על־ידי המסובסדת מאירופה,
 ישראלית חמאה של ייצוא מסבסד האוצר

ה בעיית את לפתור הבאה לאירופה,.
 האבקה. ייבוא בגלל גם הנגרמים עודפים

 והתעשיה האוצר מישרדי סירבו היום עד
ה העלאת את או האבקה, ייבוא למנוע
עליה. היטל

 תספוג אחוזים 10 של העודף ואת בילבד,
 למימון מיוחדת קרן באמצעות הממשלה

 או אבקת־חלב תציע הקרן עודפי־החלב.
לייצוא. או מקומית לצריכה שומן

 מיטכ לפי כי אמד אמיר הד״ר
 הוזלכ אכקת ייכוא הופסק ידיעתו

 כאשר .1980 כאפריל 1ל- עד
 מישרד■ דוכר כי כפניו ציינתי

 ינו־ כחודשים כי מסר התעשייה
 רש־ להוציא המשיכו אר־פכרואר
 אמר לאכקת־חלכ, יונות-ייכוא

הסתנ שיש ייתכן כי אמיר ד״ר
 כעכר, מכקשי-רשיונות של נויות

 אכ■ לייבא כמבקשים שמדובר או
מיוחדים. לצרכים או יצור לשים קה

גלידה
זהב שווה

 ייבוא למנוע אי־אפשר כי אמר מיר ^
■  הם שאין כיוון הגדה, לתושבי אבקה י

מקו מתוצרת באבקה להשתמש מוכנים
 באפריל 1ה- אחרי כי הוסיף הוא מית.

לאבקה, רשיונות־הייבוא מתן את יחדשו

 אוכל הנוצות, את לי ימרטו ם ^
שר־ צוטט כך למחלבות,״ לחזור

 היום של במעריב הורביץ, ייגאל האוצר,
 לחצי על בתגובה שבוע, לפני השישי

למו ישלם האוצר כי המר, זבולון השר
להם. המגיע את רים

 השר, אותו אמר אכן אם זה, מישפט
ה את היטב מסמל מעריב, שציטט כפי

 אדם באוצר שולט שבו הבלתי-רגיל, מצב
ש גדולות, מחלבות יש שלבני־מישפחתו

שנ לפני עד עצמו השר על־ידי נוהלו
 מדיניות עתה קובע השר ואילו תיים,

המחלבות. בתחום
 רגיל, כמצב מדובר היה אילו
 לא רודפי-צדק כמה שמילכד ייתכן

 זאת. לאנומליה לב שם איש היה
 מישרד■ מנהל אלה כימים ד

 לצימצום מאכק־איתנים ,אוצר
ל כדי פרות, ושחיטת ק-החלב

לצריכה. הייצור את אים
 ומוצ- החלב מחירי העלאת אחרי ~

 ומשק לערך, 20ס/סב- הביקוש ירד
 נד־ חלב, ליטר מיליון 675 שייצר ;,

 הייצור את להקטין הממשלה זל-ידי
דראסטית. .ה

מת יצרני-החלב, נציגת החלב, ־״מועצת
בע את לפתור ורוצה צימצום לכל נגדת

 אבקת־ ייצוא על-ידי עודפי־החלב יות
כאשר :פלא זה ראה אלאוחמאה. חלב

 הקטנת תוכע מישרד־האוצר
 ייצוא מעודד והוא ייצור-החלב,
 נציגיו מונעים אין עודפי־חלב,

מאירופה. אכקת-חלב של ייבוא
 12ב־ זול מיובאת אבקה שמחיר מכיוון

טב המקומית, האבקה ממחיר לירות אלף
לרכ יעדיפו מוצרי־החלב יצרני כי עי,

 הפרטיות המחלבות גם הרוכשים בין שה,
 וביניהן באבקת־חלב, הרבה המשתמשות

 לבניו השייכות המאוחדות, המחלבות גם
שר-האוצר. של

 רשיונות־הייבוא את מוציאים למעשה
 והחקלאות. התעשיה מישרדי חלב לאבקת

דיוניה את מנהלת מועצת־החלב אולם

 הממונה עם לייצר שיש החלב כמות על
 היא ארקין. ישראל באוצר, התקציבים על

 יורה כי פעמים וכמה כמה ממנו תבעה
 לחילופין אבקת-החלב. ייבוא כל להפסיק

 ההיטל את יגדיל האוצר כי המועצה דרשה
 יהיה לא שמחירה כך מיובאת, אבקה על
מקומית. מתוצרת מאבקה יותר זול

לדרי האוצר נעתר לא כה עד
 הצרי־ ,הזועמים והחקלאים זו, שה
לח מתפתים פרות, לשחוט כים
 למנוע האוצר מסרב שמא שוב

 זרים שיקולים כיגלל אכקה ייבוא
ופסולים.

ת תננו  של הס
רשיונות מבקשי ^

מוצרי מיפעלי משתכדטים יום ף*
 אבקה, של גדולות בכמויות החלב ה

 טונה אלפים בעשרת כימעט הנאמדות
 מחלבות הם העיקריים הצרכנים לשנה.

המאוחדות. והמחלבות שטראוס
לק עתה החל לאבקה העיקרי הביקוש

 מייצרים והמיפעלים עונת־הגלידה, ראת
 שמחיר מכיוון מאבקת־חלב. מלאי־גלידה

 לירות אלף 12ב- זול מיובאת אבקה טונה
 של מטונה או מקומית, אבקה מטונה

 משמעותי. הוא שההפרש הרי ניגר, חלב
 אכן אם יותר, גדול ההפרש כי ייתכן

 באבקת־ בישראל המיפעלים משתמשים
 הפליטים סוכנות על-ידי המיובאת חלב
 ולכן מכס, כל ללא (׳אונרד״א) האו״ם של

 מטונה אחוזים בחמישים יותר זול מחירה
הישראלי. מעודפי-החלב המיוצרת אבקה
 אספקת על פיקוח כל הונהג טרם כה עד
 מה לדעת ואין הפליטים, לסוכנות החלב
בו. נעשה

השו לניגרים הוא באבקה אחר שימוש
למי והלבנים היוגורטים (מישפחת נים

גבינות. ולייצור ניהם)
 אבקה, טונה כיום מוכרת החלב מועצת
 במחיר המקומיים, מעודפי-החלב המיוצרת

את בקושי המכסה לירות אלף 85 של

 של התקציבים מאגף אמיר, מאיר הד״ר
 משק כלפי המדיניות על האחראי האוצר,
 כי שאלותי, על בתגובה אמר החלב,
 לא בארץ החלב ייצור כי החליט האוצר

התק בשנת המקומית. הצריכה על יעלה

 באפריל, 1ב־ המסתיימת הנוכחית, ציב
 למרות חלב, ליטר מיליון 675 בארץ ייצרו

 בגלל אחוז, 15ב־ קטן היה שהביקוש
ומוצריו. החלב מחירי התייקרות

החלי ומישרד-החקלאות מישרד־האוצר
 645 ייצרו הבאה התקציב בשנת כי טו

אחוזים 5 של הקטנה חלב, ליטר מיליון

ה היצרנים את לחייב שאי-אפשר כיוון
 לשם מקומית באבקה להשתמש מקומיים

לצרכיהם. מתאימה אינה אם ייצור,
 של רבים יבואנים היו 1979 בשנת

דיו את למצוא ניתן ביניהם אבקת־חלב.

 מיפעלים עלית, גלידה, המייצר נתניה,
 מחלבת כפיר, מחלבת תרופות, לייצור

 המחלבות ויטמן, רבלון, מיפעל שטראוס,
 ועוד. )15046 יבואן: (מיספר המאוחדות

 סוכנות- עבור נעשה הייבוא מן ניכר חלק
 מן פטורה גם שהיא (אונור״א), הפליטים

)88 בעמוד (המשך
- 17 .י1ו. ■1.1 ■—

השד מישפחת של המאוחדות״ ״המחלבות
בשנה לירות מיליון 1.2 של חיסכון


