
משק הבקר והחלב 372מועצת החלב

"ענף החלב בישראל הוא ענף מעולה המייצר מוצר נהדר וזה 
יביא בסופו של דבר, את תושבי ישראל, לרצות ולקנות את 

המוצר הזה". כך, בנימה אופטימית, פותחת מיכל קראוס 
את הראיון איתה. חצי שנה בתפקיד וכבר היא יכולה לסמן 
הישגים, לצד שאלות ומאבקים לא פשוטים הניצבים לפניה 

ולפני אנשי הענף כולו. קראוס יכולה לראות מהלכים שנעשו 
בשנה האחרונה ומציינת כי ענף הרפת עומד כל הזמן בבחינה 
ציבורית ועם ניסיונות חוזרים ונשנים של משרד האוצר לבטל 

את התכנון. 

צמצום יבוא מוצרי החלב
קראוס )58( בת קיבוץ קבוצת שילר, היא האישה הראשונה 
המכהנת בתפקיד מנכ"לית המועצה לענף החלב ובכלל בכל 

מועצות הייצור. כשהיא נשאלת לגבי הנושאים הדחופים על 
סדר היום, היא משיבה "אין ספק כי יש לסיים את תקנות 

תכנון משק החלב, לטפל בנושא הקצאת מכסות למשק 
השיתופי, כמו גם שותפויות של רפתות. התמודדנו השנה 

עם מתווה לוקר ב׳, הסדרה של פתיחת השוק לייבוא. רשמנו 

קראוס "רשמנו 
הצלחה בהפחתת 

כמות ייבוא מוצרי 
החלב  ללא מכס 

מ-9000 טון 
לכ-6500 טון. 

במקביל הענף קיבל 
65 מיליון שקל שחלקו 

מיועד להשקעה 
ברפתות וחלקו מיועד 

לשימושים כלל 
ענפיים, כמו רכישת 

מכון חליבה נייד 
לשעת חירום"
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סעיף המחקר לא קוצץ. קראוס

ראובן זלץ

"אופטימית לגבי עתיד 
משק החלב"

קראוס

מיכל קראוס מונתה כמנכ"לית 
המועצה לענף החלב באחת 

התקופות המשמעותיות לעתיד 
הענף בישראל. כחצי שנה לאחר 
שכנסה לתפקידה, מועצת החלב, 

כמו הענף כולו עובר ימים סוערים 
ולצד הצלחות ואופטימיות, יש 

שאלות ובעיות איתן צריכה קראוס 
להתמודד. לרגל הכנס השנתי של 

התאחדות מגדלי הבקר והחלב, 
אומרת לנו קראוס "האיום על ביטול 

התכנון בענף הצאן הוסר לאחר 
פעולה נמרצת של מועצת החלב" 

ומגלה "בשנה הקרובה תקום "וועדת 
קראוס" שתעסוק בעתיד ענף החלב 
לקראת שנת 2020 ובנושאי הליבה"
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הצלחה בהפחתת כמות ייבוא מוצרי החלב מ-9000 טון 
לכ-6500 טון. במקביל הענף קיבל 65 מיליון שקל שחלקו 

מיועד להשקעה ברפתות וחלקו מיועד לשימושים כלל 
ענפיים, כמו רכישת מכון חליבה נייד לשעת חירום. נושא 

נוסף שעדיין לא הסתיים, הוא תקנות הוויסות. איך מווסתים 
את כמויות החלב בין המחלבות ונוהל ניוד במשק השיתופי. 

מה קורה כאשר רפת קיבוצית מחליטה על פרישה מהענף, 
מהי  התמורה שהיא תקבל כמו גם חלוקת המכסה שהיא 

ויתרה עליה. בנושא זה אמור להיערך דיון בוועדת הכלכלה 
בחודש נובמבר".

האוצר איים לבטל גם את התכנון בענף הצאן?
"האיום על ביטול התכנון בענף הצאן הוסר לאחר פעולה 

נמרצת של מועצת החלב שהביאה למשרד החקלאות פתרון 
מקורי. הקמת מתקן לייבוש חלב ועל ידי כך לייצר אבקת חלב 
צאן ובכך לייצא את האבקה לחו״ל. האיום על ביטול התכנון 

בצאן, הוסר לפחות לשנה הקרובה".

האטה בצריכת החלב
אחד הנושאים החשובים איתו תתמודד מועצת החלב בשנת 
2015, הינו הירידה בביקושים למוצרי החלב בישראל. או כמו 

שקראוס אומרת "האטה". צריכת החלב ב-2014 וכנראה שגם 
ב-2015, תהיה זהה לזו שהיתה בשנת 2013. קבענו מדיניות 

מרסנת לגבי התשלום בגין החלב העודף ועל ידי כך לגרום 
ליצרנים שייצרו את המכסה מבלי לייצר עודפים.

איך מתכוונת מועצת החלב להילחם בירידת 
הביקושים והאם היא מתכוננת לצאת בקמפיין 
ארצי להגברת הפרסום והמודעות לצריכת חלב?
"מועצת החלב משקיעה לאורך השנים משאבים רבים בשיווק 

גנרי, בדגש על יתרונות החלב, כמה מוצרי חלב לצרוך ביום, 
ומשקיעה תקציבים ומחשבה כיצד לנפץ את המיתוסים 

השליליים בנושא. אנחנו משקיעים במחקרים תקציבים רבים. 

ב-2015 מועצת החלב מתכוונת להשקיע משאבים לקידום 
תדמית החלב בקרב אימהות. כמו כן, המועצה פועלת בשיתוף 

אנשי מדע בכירים בתחומם על מנת להנגיש לציבור את 
יתרונות החלב לטובת תזונה טובה יותר של האוכלוסייה. 
חשוב להדגיש שעולם המדע בעד חלב, מחקרים עדכניים 

אף הראו כי חוסר בצריכת מוצרי חלב גורם לבעיות גדילה 
ולבעיות בעצמות".

ונשאלת השאלה, פני הענף לאן?
" שאלה מצוינת ואנו נערכים בהתאם בכל החזיתות בכדי 

למנוע הפתעות. יש שאלות מהותיות כמו, האם יישאר התכנון 

בענף, איך התכנון ייראה בעוד מספר שנים. יש לזכור כי 
מתווה לוקר מסתיים בשנת 2018 ובכדי להגיע מוכנים למועד 
זה אנחנו נערכים כבר במהלך 2015  לבחון דרכי פעולה. כמו 

כן, אנו ממשיכים בהשקעה מסיבית בדעת הקהל בתמיכה 
בענף החלב. 

אך נודע כי משרד החקלאות דרש מכם קיצוץ 
של כ-25 אחוז מהתקציב, איך זה מתיישב עם 

הצרכים העתידיים?
"זה נכון, המועצה נדרשת לקצץ 25 אחוז מתקציבה, חלק 

מהקיצוץ כבר בוצע ב 2014 וחלק ב-2015. זאת הנחייה 
אשר הועברה על ידי משרד החקלאות כבר בשנת 2013 לגבי 

תקציב כל המועצות ייצור. אך אני רוצה להדגיש כי גם לאחר 
הקיצוץ, הסעיפים שלא קוצצו, הם סעיפי המחקר והתמיכה 
בספר העדר.  פעילות המחקר מנוהלת על ידי פרופסור זאב 

טריינין והוועדה המדעית הוא זו המחליטה על הקצאות 
המענקים למחקרים. אין כל התערבות של הנהלת מועצת 

החלב בנושא זה".

את אופטימית לגבי עתיד ענף החלב?
"ברור שכן, אני מטבעי אדם אופטימי, מי שלא משתנה נכנס 

לסטגנציה ובסופו לא יהיה קיים. צריך לחשוב קדימה ולראות 
את החזון, ענף החלב בישראל הוא ענף מעולה, המייצר 

מוצר נהדר וזה יביא בסופו של דבר את תושבי ישראל לרצות 
ולהמשיך לצרוך את החלב הישראלי ומוצריו".

עתיד הרפתות וגודלן?
"סביר להניח שלא יישארו 800 רפתות אלא רפתות קטנות 
יתמזגו לרפתות גדולות יותר. בעלי המכסות יישארו בענף 

החלב וימשכו להתפרנס ממנו. את זה נראה בעיקר בסקטור 
המשפחתי מושבי. בסקטור הקיבוצי נראה פחות מיזוגים, אני 
מעריכה כי אם נראה אז זאת תהיה יציאה של רפתות מאזור 

המרכז לפריפריה אבל זה יהיה בשוליים". 
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"אופטימית לגבי עתיד 
משק החלב"

צריך לחשוב קדימה ולראות 
את החזון, ענף החלב 

בישראל הוא ענף מעולה, 
המייצר מוצר נהדר
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