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ענף החלב, חלון הראווה של החקלאות הישראלית. קראוס

היעדים של מועצת החלב לשנה הקרובה?
"מועצת החלב פועלת במגוון תחומים על פי היעדים שהוגדרו 
לה בחוק החלב: תכנון הייצור והסדרת הענף, דאגה לאספקה 

שוטפת של חלב ומוצריו לאוכלוסיית ישראל, פינוי פגרים, 
תפעול המעבדה המיקרוביולוגית לאיתור מחלות, קידום 

ושיווק מוצרי חלב, מימון מחקרים, מדריכי מאל"ה הנמצאים 
ברפתות ועוד. המועצה שואפת להעניק לכולם מקסימום 

שרות וטיפול בבעיות. אנו יוצאים לסיורים בשטח, פוגשים 
רפתנים, פוגשים גבנים במחלבות. הרבה בעיות עולות תוך כדי 

הסיור וזה בהחלט הזמן להעלות את הבעיות. חלק מהבעיות 
הן כלל ענפיות אבל חלק מבעיות הן נקודתיות לרפתן או 

למחלבה ספציפית". 

המחסור בחמאה והאם יהיה מחסור בחג? 
"לגבי עניין החמאה, אנו נמצאים במצב בו קיים מחסור עולמי 

בחמאה. מחירי החמאה בעולם מאד גבוהים, רמת הצריכה 
העולמית עולה כל הזמן עקב שינוי בטעמים, מעבר משומן 
טרנס לשומן מהחי, עליה דרסטית בביקושים לחמאה בסין 

. כל הסיבות האלו מביאות לכך כי על אף שאנו מייצרים 
חמאה, על אף שנפתחות מכסות יבוא, קשה מאד ליבואנים 

לייבא את החמאה. משרד הכלכלה קיבל את המלצת המועצה 
והמלצת משרד החקלאות ולהגדיל את מכסת היבוא של 

חמאה שולחנית ותעשייתית בעוד 2800 טון , עקב המחסור 
הקיים בשוק. כמות זו מחולקת בין חמאה תעשייתית 1650 

טון וחמאה שולחנית 1150 טון. המכרז צפוי להיסגר רק בימים 
הקרובים ואני מניחה שכל העניין, כלומר בחירת הזוכים 

והייבוא עצמו ייצאו לפועל בעוד מספר חודשים. לשאלתך 
האם יהיה מחסור בחג הפסח חמאה אז הערכה שלנו היא 

כי לא אמור להיות מחסור אולם אנחנו כן מעריכים כי יהיה 
מחסור כבר בחודש יולי אוגוסט וספטמבר. המחסור עשוי 

לקטון אם היבואנים יביאו את החמאה החסרה".

רגע לפני החג, תפסנו את מנכ"לית 
מועצת החלב לראיון קצר בענייני 

השעה. קראוס אמרה לנו 
"לא אמור להיות מחסור של חמאה 

בחג הפסח" •

ראובן זלץ

מיכל קראוס 
"נשב עם הממשלה החדשה 

על המשך התכנון בענף"
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ההסדרה בענף, האם לדעתך קיים חשש עתידי 
לתכנון הענף?

 "שנת 2019 מביאה עמה את סיום הסכם לוקר. כאשר תקום 
ממשלה חדשה גם אנו נשב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת 

עתיד הענף והמשך התכנון במשק החלב".

ברכה לחג ?
"כן, בהחלט, אני רוצה לברך את הרפתנים המעולים 

והמסורים שלנו, מדן ועד הערבה בברכת חג פסח שמח. 
כחלק מתפקידי, אני מבקרת כמעט מדי שבוע ברפת ובכל 

פעם אני מתרשמת מכח האדם האיכותי הנמצא בענף, 
מהמקצועיות ובעיקר מהרצון להשקיע ולהתפתח כמה 

שיותר. אין זו מקריות שענף החלב הפך לחלון הראווה של 
החקלאות הישראלית ומשלחות מכל רחבי העולם מגיעים 

כדי ללמוד עליו".   ▲

משרד הכלכלה קיבל את 
המלצת המועצה והמלצת משרד 

החקלאות ולהגדיל את מכסת 
היבוא של חמאה שולחנית 

ותעשייתית בעוד 2800 טון, 
עקב המחסור הקיים בשוק.

חג אביב שמח
חג פסח שמח
חג אביב שמח
חג פסח שמח

שהחג הזה יהיה חג שכולו צמיחה, 
פריחה ושגשוג

שיהא החג - חג חירות 
של מחשבה ויצירה.

פסח שמח
לכם ולבני משפחותיכם

מועצת החלב מאחלת
לכל העוסקים בענף החלב
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