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מיכל קראוס מלווה את ענף החלב כבר שנים לא מעטות, 
כמנכ"לית מועצת החלב, האחראית בין השאר על הרגולציה 

בענף, היא בוחנת היטב את מצב הענף אך לא תמיד היא 
יכולה להתבטא מעצם תפקידה. קשה לתפוס את קראוס ללא 

חיוך, אישה בתפקיד מרכזי הבוחרת להישאר אופטימית גם 
בימים קשים. קראוס מכירה את הענף על הישגיו ובעיותיו 

ובראיון נרחב מדברת בפתיחות על המצב ועל העתיד.

עד היום לא ממש התבטאת בפומבי, מה דעתך, 
תגובתך על ההסכם של הרפתנים שנחתם 

מול הממשלה?
"הסכם החלב הגיע לאחר מו״מ של למעלה משנה בין כלל 

הגורמים בענף. נכון, זאת הייתה תקופה מורכבת ומאתגרת 
עם מחלוקות רבות בין הגורמים , אך מהרגע בו ההסכם 

אושר ונחתם עלינו לפעול ליישומו בדרך הטובה ביותר. אני 
כדרכי בוחרת להתרכז בהישגים של ההסכם ובהם: שמירה על 
התכנון ומשטר המכסות, מנגנון מחיר המטרה, הבטחת מחיר 

לפורשים, גישור הייבוא ועוד".

תקופה מורכבת עוברת על 
מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב, 

הדיבורים על סגירת המועצה, 
ההסכם שנחתם מול הרפתנים, 

בג"צ תנובה ועתיד הענף. 
כאישה המכירה היטב את ענף החלב 

הישראלי, קראוס בהחלט מודעת 
לרגישויות ולתנודות הענף. 

בראיון מיוחד לרגל כנס הבקר ה-30 
מדברת לראשונה על ההסכם, העתיד 

ומבינה את המתנגדים להסכם 
ואומרת " ההסכם הוא בהחלט 

נקודת החלטה למשקים הקטנים בה 
יצטרכו הרפתנים לבחון את המשך 

עתידם בענף" •

ראובן זלץ

מיכל קראוס
"אני בטוחה בחוזקו

של הענף"
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האם לדעתך בג"צ תנובה פגע בסופו של 
דבר ברפתנים?

"מועצת החלב תמכה בעמדת המחלבות שיש לעדכן את 
המחיר של המחירים המפוקחים בהתאם להחלטה המקצועית 
של הוועדה. אין פה עניין של פגיעה ברפתנים, יש כאן הגינות 

וקיום החוק ודאגה לכל החלקים בפאזל הזה שניקרא ענף 
החלב".

מה את אומרת למתנגדים הקולניים להסכם, 
בעיקר בקרב אנשי הרפת המשפחתית?

"אני יכולה להבין את אותם מתנגדים להסכם. הם חוששים 
לפרנסתם, אבל חשוב להבין שכל צעד חדש או הסכם חדש 

טומן בחובו חששות ודאגות. ההסכם הוא בהחלט נקודת 
החלטה למשקים הקטנים בה יצטרכו הרפתנים לבחון את 

המשך עתידם בענף . לכן היה חשוב לתת 4 שנים של הבטחת 
המחיר לפורשים כדי שלכל אחד יהיה מספיק זמן לשקול 

ולהחליט".

איך את רואה את המשך התכנון של 
משק החלב בהתחשב בתנאים החדשים 

ובמציאות העכשווית?
"התכנון של הענף יצטרך לקחת בחשבון עליה ביבוא ובעיקר 

כניסה של כמויות נוספות של גבינות קשות . נצטרך לפתח 
כלים למעקב יותר צמוד ויכולת תגובה גם במהלך השנה. 

חשוב לציין בהקשר זה כי ההסכם מבטיח את המשך התכנון 
בענף ואת מנגנון מחיר המטרה לפחות עד שנת "2026.

שלומי אשכנזי - 050-7465468

תחום רווחת בעלי החיים מחייב את כולנו להשתפר. קראוס
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יחידת רפת חדשה תהיה מעל 2.1 מיליון 
ליטר מכסה

לדברי קראוס אין ירידה בצריכת החלב ובמועצה עדיין 
ממתינים לשר החקלאות בנושא מדיניות התשלום לחלב 

עודף. קראוס, למרות הקשיים והבעיות, מאמינה גדולה בענף 
ובטוחה כי הוא יידע לשמור על עצמו גם בשנים הבאות

האם הירידה בצריכת החלב היא מגמה הצריכה 
להדאיג את היצרנים והמחלבות?

"אין ירידה בסך הצריכה לחלב ומוצריו בשנת 2018 , אלא 
עלייה בהתאם לקצב גידול האוכלוסיה. יחד עם זאת, הירידה 
ברווחיות והעובדה שלא עדכנו את המחירים למחלבות גרמה 

להן לצאת בפחות מבצעים והתוצאה בהחלט מקבלת ביטוי 
ברמת הביקושים של הצרכנים.

האם תוכלי לחדש לנו בנושא מדיניות התשלום 
לחלב עודף?

"בזמן כתיבת שורות אלו טרם קיבלנו משר החקלאות מסמך 
רשמי על גובה המכסה לשנה הבאה. מועצת החלב המליצה 
לשר על 60 מיליון ליטר קיצוץ המהווים למעשה את ביטול 

התוספת של שנה שעברה. כפי שאמרתי עדיין לא קיבלנו את 
החלטת השר אבל כבר ברור שמדיניות התשלום על חלב עודף 

תהייה מצמצמת מאוד".

האם לדעתך יש צורך בהמשך הוספת רפתות 
חדשות המייצרות מכסה הקטנה ממיליון ליטר?
"בהסכם החדש יש התייחסות לגודל רפת מינימאלית בשנים 

הבאות ולמעשה נקבע בו כי יחידת רפת חדשה מינימאלית לא 
תקטן מ 2.1 מיליון ליטר וזאת כדי להבטיח היתכנות כלכלית 

להקמת רפתות חדשות והמשך צמיחה בענף".

בהמשך למגמה העולמית, כיצד נערכת המועצה 
בתחום בריאות הרווחת בעלי החיים 

ובטיחות ביולוגית ?
"כן, תחום רווחת בעלי חיים תופס יותר ויותר מקום במודעות 

של הצרכנים ומחייב את כולנו לפעול כדי להשתפר. 
המועצה מקדמת כחלק מכל פעילות את הנושא ונמשיך 

בכך גם בעתיד".

לאור היכרותך רבת השנים עם שוק החלב 
העולמי, האם הרפת הישראלית עדיין במקום 

גבוה ומוביל וכיצד ניתן למנף את ההצלחות של 
הענף בישראל?

"הרפתן הישראלי והמערכת המרכזית המיוחדת שהשכלנו 
לפתח ולשמר שיש בה ספר עדר, מעבדות מרכזיות, השבחה 
גנטית ושירות וטרינרי מרכזי עדיין שומרים על הרפת שלנו 
כמובילה בעולם בכל המדדים. אני מקווה שלמרות המתחים 
ימשיכו הרפתנים לשמור מכל משמר על היתרונות העצומים 

שהמערכות שלנו נותנות".

זה לא סוד שמחירי הבקר בצניחה דבר הפוגע 
ברפתנים וברווחיותם, דעתך בנושא?

"גם בבשר אנחנו תומכים במגדלים המקומיים גם ברפת, גם 
במרעה וגם במפטמות".

האם למועצת החלב יש את הכלים והתקציבים 
לעזור לרפתות בישובי עוטף עזה הסובלים 
כבר שנים מהמצב הביטחוני, דבר הפוגע גם 

בתפקוד הרפתות?
"בנושא זה עמלנו קשה בצוותא עם משרד החקלאות על 

הקצאת תוספת מכסת חלב מיוחדת לרפתנים בעוטף עזה 
כדי לחזק אותם וליצור רשת ביטחון. התוספת הינה בנוסף 

לתוספת של עדיפות לאומית. התוספת תחזק את החוסן 
האזרחי לשנת 2018 לחקלאי עוטף עזה". 

באיזה תחומים לדעתך, צריכה מועצת החלב 
לרכז את המחקר בשנים הקרובות ומה התקציב 

הכולל של המועצה בתחומים הללו.
"אנחנו לא מרכזים מחקר או קובעים את הנושאים, אלא 

מקבלים בקשות לתמיכה מחוקרים. בגדול אני יכולה לומר 
שהמחקר בשנים הבאות של חיסכון בעליות ייצור המזון, אם 

דרך הגנטיקה, או דרך המזון או בכל דרך אחרת. זו הנקודה 
הכי בוערת היום בענף".

לסיום, לאור כל מה שעובר על הענף, איך את 
רואה אותו ממשיך בשנים הקרובות?

"אני בטוחה בחוזקו של הענף. עברנו רפורמות ועברנו 
משברים ותמיד ידענו לצאת מזה מחוזקים . כך היה ברפורמת 

איכות הסביבה וכך היה במתווה לוקר וכך יהיה גם הפעם. 
הענף יידע להתאים את עצמו ולסיים את ההסכם חזק יותר, 

יעיל יותר ותחרותי יותר".  ▲

התכנון של הענף יצטרך לקחת 
בחשבון עליה ביבוא ובעיקר 

כניסה של כמויות נוספות של 
גבינות קשות . נצטרך לפתח 

כלים למעקב יותר צמוד ויכולת 
תגובה גם במהלך השנה

 השוקו הכי 
טעים בישראל!

חדש!שוקו טרה


