
במסגרת הכנס נכתבה אמנה עליה חתמו נציגים מ-193 מדינות, 
נציגי ענף החלב המונה מיליארד בני אדם, ובה הם מתחייבים 

לפיתוח בר-קיימא של ענף החלב לטובתם של בני האדם וכדור 
הארץ. חשיבות ההצהרה היא למעשה בהחלטה המשותפת של 
אנשי הענף מרחבי העולם, לפעול במשותף למען חיזוק וביסוס 
ענף החלב וחשיבותו הרבה לתושבי העולם. נציגי הענף מרחבי 

העולם הצהירו כי:
• 193 המדינות החברות באו"ם אימצו פה-אחד סדרה של 	

מטרות פיתוח שמטרתן לדרבן ולהנחות את מאמצי העולם 
לביעור עוני, מיגור רעב וביחס לשינויי האקלים עד שנת 2030.

• החזון של האו"ם לשנת 2030 לפיתוח בר-קיימא משמש 	
כמסגרת-על המנחה את פעולותינו לקראת פיתוח בר-קיימא 

מבחינה חברתית, סביבתית ובריאותית;
• למוצרי חלב יש תפקיד חיוני ביצירת ביטחון תזונתי וצמצום 	

העוני, ואת הזדמנויות הפרנסה וההתפתחות החשובות 
לחקלאים במשקים משפחתיים, חוואים במשקים קטנים 

ורועים;
• לענף החלב יש תרומה מכרעת לפיתוח בר-קיימא, כולל:	
• תפקידם החשוב של מוצרי חלב בתזונה מאוזנת, מזינה ובריאה;	
• התרומה הגדולה של מוצרי חלב למשק, להכנסה, לתעסוקה 	

ולפרנסה במדינות.
• תפקיד המפתח של ענף החלב בניהול מערכות אקולוגיות 	

יבשתיות והצורך להתייחס להידרדרות סביבתית ולשינויי 
האקלים, ולתמוך במגוון ביולוגי;

• קיימת שונות גדולה במערכות לייצור מוצרי חלב, סוגי בעלי 	
חיים, הקשרים וסדרי עדיפויות;

• קיים צורך בהידברות רציפה ופתוחה ופעולות משותפות בכל 	
הרמות.

במסגרת האמנה הסכימו נציגי הענף על מספר עקרונות ודרכים 
לשיפור הענף, עובדיו למען עתיד טוב יותר

• אנחנו מסכימים	
• לנקוט גישה משולבת כדי לקדם את הקיימות של מערכות חלב, 	

ויחד לקחת בחשבון היבטים חברתיים, כלכליים, בריאותיים 
וסביבתיים;

• לתת תשומת לב מיוחדת לצרכים של חקלאים במשקים 	
משפחתיים, חוואים במשקים קטנים ורועים;

• לבנות, ליישם ולהפיץ כלים והנחיות כדי להקל על זיהוי ואימוץ 	
של שיטות בנות-קיימא בענף החלב;

• לבנות תמיכה למערכות בנות-קיימא ולספק להן תנאים 	
מאפשרים;

• למדוד תוצאות של קיימות )sustainability( ולדווח עליהן.	
• לחזק את ההידברות בין בעלי העניין הרבים לצורך בניית 	

הסכמה כללית, סקירת ההתקדמות ושיפור מתמיד.  ▲

ענף החלב מתחייב לאתגר הקיימות
בכנס בינלאומי שנערך ברוטרדם, הולנד, קהילת החלב העולמית לקחה על עצמה את אתגר 

הקיימות. החתימה על הצהרת החלב התקיימה ביום רביעי, 19 באוקטובר 2016, בעיר רוטרדם 
שבהולנד. לחתימה הגיעו מר רן וונג - עוזר מנכ"ל FAO - ארגון המזון והחקלאות של 

האו"ם, ד"ר ג'רמי היל - נשיא IDF, את ישראל ייצגה משלחת בראשות מנכ"לית מועצת החלב, 
מיכל קראוס  •

מזה כחודש מפגינים החקלאים מדי ערב מול ביתו 
של שר האוצר כחלון בדרישה לטיפול ראוי בענף 

החקלאות ושמירה על הביטחון התזונתי של ישראל. 
החקלאים מגיעים לביתו של כחלון ומניפים שלטים 
הקוראים לכחלון לטפל בבעיות הקשות אליו נקלע 

ענף החקלאות. ההפגנות משותפות לכל מגזרי הענף 
והכוונה היא להמשיכן עוד זמן רב. יש לציין כי משרד 
האוצר בראשות כחלון מוביל צעדים בתחומי הייבוא 

ופתיחת השווקים שיגרמו לקריסת הענף הנמצא גם כך 
במצב קשה. קברניטי הענף אומרים כי צעדיו של כחלון 

לא יגרמו להורדת יוקר המחיה אלא רק לפיטורי אלפי 
מועסקים וקריסת החקלאות.   ▲

הפגנות מול בית שר האוצר

מפגינים מול ביתו של כחלון
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