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מיכל קראוס

"היבוא פוגע בקצב הגידול
של הגבינות הקשות"
מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב
בראיון מיוחד ,לחגי תשרי אומרת
"הענף הוא יציב מאד .הלוואי וכל
חקלאי ישראל היו יכולים לומר זאת
על הענפים שלהם" .מיכל מדברת
על הוועדה בראשותה ,עתיד הענף,
מכסות ,צריכה וכשרות בד"צ •
אני מקווה שעד כנס הבקר ,וועדת קראוס תציג את מסקנותיה.
מיכל קראוס

מיכל קראוס יכולה להיות מרוצה ,ענף החלב ממשיך לצמוח
ולהישאר יציב ,למרות מציאות כלכלית ופוליטית מורכבת.
בראיון לקראת חגי תשרי ,מאמינה קראוס כי הענף ימשיך
לצמוח ,מאמינה בשמירה על התכנון וחותרת עם קברניטי
הענף להשגת הסכם ארוך טווח שיביא שנים של שקט כלכלי
ליצרנים ולענף כולו.
מה השתנה בשנה החולפת ומה צופה לנו השנה החדשה?
"אנחנו נמצאים כבר שנה שניה בגידול במכסות החלב ונגיע
השנה לייצור של  1.510מיליארד ליטר .שיא של כל הזמנים.
זה נכון שהאוכלוסיה גדלה אולם בשנתיים האחרונות קצב
גידול הצריכה של מוצרי חלב מייצור מקומי הוא מעבר לגידול
האוכלוסיה .בתקווה שהמצב ימשיך כך אז אנו מתכננים
הגדלת מכסות בכמות של עוד  60מיליון ליטר בשנת 2018
ליצרנים הקיימים".

נכון שלהיות עשיר
אי אפשר רק מרפת
אבל בהחלט אפשר
להתפרנס בכבוד.
מצד אחד נסגרות
רפתות ואחרות
מתאחדות .תהליך
של חיבורי רפתות
מביא לידי ביטוי את
היתרון לגודל ,את
היכולת להתייעל
והכי חשוב את
היכולת להרוויח יותר

כמה רפתנים חדשים קיבלו
מכסות בשנתיים האלו ?

"בשנתיים האחרונות נתנו זכאויות ל 37-יצרני חלב בקר
עתידיים 31 ,במגזר המשפחתי ו 6-במגזר השיתופי.
וכן  10זכאויות ליצרני חלב עתידיים בענפי הצאן
במגזר המשפחתי".

האם לדעתך ,ענף החלב הוא ענף יציב?

"הענף הוא יציב מאד .הלוואי וכל חקלאי ישראל היו יכולים
לומר זאת על הענפים שלהם .נכון שלהיות עשיר אי אפשר רק
מרפת אבל בהחלט אפשר להתפרנס בכבוד .מצד אחד נסגרות
רפתות ואחרות מתאחדות .תהליך של חיבורי רפתות מביא
לידי ביטוי את היתרון לגודל ,את היכולת להתייעל והכי חשוב
את היכולת להרוויח יותר .זו כבר שנה שלישית של תוספות
[]14
9/9/17 2:14 PM

���� ����� -����� ���� ���� ������ �� ������� �����.indd 14

מכסה גם ליצרנים קיימים וגם ליצרנים חדשים .מהלך זה
מביא עימו כניסה של עשרות רפתנים חדשים לענף .זה תהליך
טבעי ובריא גם הכניסה של החדשים בדגש על ישובים חדשים
ופריפריאליים שתורמים רבות לחיזוק הענף ולחיזוק המקום
שלו כמייצר מקורות תעסוקה ותורם לפריסת ההתיישבות
בפריפריה .אם הענף היה בקריסה לא היינו רואים כל כך הרבה
בקשות להצטרף לענף זה .זה פרמטר מאד משמעותי כאשר
בוחנים יציבות של ענף מסוים".

שאמרתי הוא ברמה של טיוטא ולכן הוצג במסגרת התייעצות
להנהלת ההתאחדות מגדלי בקר ,נציגי שולחן החלב במושבים,
חברי שולחן הארגונים הכלכליים בקיבוצים ,מחלבות ,והנהלת
משרד החקלאות .אנו מקבלים תגובות ומחדדים את המודל.
אני מקווה שעד כנס מגדלי הבקר נוכל להציג את התוצאה
המושלמת של הוועדה לאחר שנסיים את סבב ההתייעצויות.
כפי שהבטחנו יוצג מודל שבעיקרו שמירה על התכנון,
הסכם שייתן ודאות לשנים רבות ,שמירה וחיזוק על המשק
המשפחתי ,מתן אפשרות להתמודדות עם היבוא ומתן אופק
שיאפשר ייצוא במסגרת כללי הסחר הבין לאומיים".

"כל הכמות שהותרה לייבוא במסגרת המכסה נוצלה ונמכרה.
היבוא פוגע בקצב הגידול של הגבינות הקשות .כניסת הגבינות
הקשות מיבוא לא הביאה לירידה בייצור המקומי אבל האט
את קצב הצמיחה של קטגוריה זו .הדרך להתמודד עם היבוא
היא מתן אפשרות למחלבות להתחרות במחיר על המדף וזה
חלק מרכזי בתוכנית שתוצג במסגרת ועדת קראוס .הגבינות
המיובאות במסגרת זו הן גבינות שמתחרות על מחיר ולא
על איכות .זה היה הרצון של משרדי האוצר והכלכלה תחת
הכותרות של "יוקר המחיה" ו"הוזלת המחירים לצרכנים".
הציבור הישראלי מורגל לטעמים אחרים ,אבל יש כמובן גם
חלקים באוכלוסיה שקונים לפי מחיר בלבד".

מעבר רפתות לכשרות בד"צ ?

את מדברת על גידול בצריכה – מה קורה עם
היבוא? האם כל הכמות נכנסה?

"נושא הכשרות הפך השנה למשמעותי ביותר בגלל המעבר
של מחלבת טרה לכשרות בד"צ העדה החרדית .כושר הייצור
של אבקת חלב בכשרות זו הוא מוגבל .בתכנון לשנת 2018
התחייבנו על הספקת אבקה בכשרות בד"צ רק לתעשיית
החלב ולא נוכל להתחייב לספק לתעשיית הממתקים
והשוקולד .לגבי העתיד אנו בוחנים הקמה של מתקן ייבוש
רביעי שיוכל לעזור בימי שיא של מוצאי שבת וחגים ויוכל
להגדיל את כושר הייצור .המחלבות מעודדות יותר משקים
לעבור לייצר בד"צ וזה מורגש מאוד בשטח".

איחולים לחג ?

ועדת קראוס בראשותך עובדת כבר שנתיים,
תוכלי לספר קצת בנושא?

"אני מאחלת לכל הרפתנים ובני משפחותיהם ולכל
העוסקים בענף שנה טובה ומבורכת .שתהיה שנה זו טובה
לפחות כמו קודמתה .ושנזכה להרבה חלב ,להרבה מוצרים
טובים ולהרבה שמחה"▲ .

"ועדת קראוס נמצאת בשלבים האחרונים של עבודתה .הצגנו
טיוטות מודל לניהול הענף ל 15-השנים הבאות .המודל כפי

עם אנשים כמוכם,
בטוח שתהיה שנה טובה...
רפתנים ורפתניות יקרים,
מועצת החלב מאחלת לכם ולבני משפחתכם
חג שמח ושנה טובה ומתוקה!
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