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מיכל קראוס

"יש להיאבק על המשך
ענף מתוכנן ,יעיל ומתייעל"
מיכל קראוס כבר החלה בסבב
פגישות פרידה אחרונות לקראת
סיום תפקידה ,בכנס היצרנים שנערך
בעמק יזרעאל ,סקרה קראוס את
שנת  2019ודברה על הבעיות ועתיד
הענף' .משק הבקר והחלב' מביא
את עיקרי דבריה תוך התייחסותה
העדכנית לנושאים האקטואליים •

ראובן זלץ

נדמה כי לקראת סיום תפקידה מיכל קראוס משוחררת יותר
בתשובותיה .לאחר  5שנים באחד מהתפקידים החשובים
בענף ,מנכ"לית מועצת החלב הודיעה על סיום תפקידה
תוך מתיחת ביקורת על שר החקלאות לשעבר אורי אריאל,
שלדבריה דחה את המלצת המועצה להפחתת המכסה
הארצית של החלב זו השנה השנייה ברציפות .קראוס אמרה
"מדובר בפגיעה ביכולת המועצה והענף להיערך לשנים
הבאות" .קראוס שהיתה אמורה לפרוש בסוף חודש מרץ,
תישאר בתפקידה עוד מספר חודשים ,עד לבחירת מחליפה
בתפקיד.

שנת  2019היתה שנה קשה ,איך את מסכמת
אותה מבחינתך?

"בשנת  2019נרשמה שחיקה ברווחיות הרפתות בעיקר בגלל
החלת סקר  2017שהביאה לירידה ריאלית במחיר החלב.
הסכם החלב שאמור היה להביא לירידה נוספת לא יושם
בסופו של דבר בשל המצב הפוליטי של תקופת בחירות ארוכה
וממשלת מעבר .בסוף  2019החל משבר בשוק הבשר עקב
הגבלות שהיטלה ממשלת הרש"פ על כניסת בקר ישראלי
לרש"פ .המחסור בחמאה ליווה אותנו בכל שנת  .2019מבחינת
מועצת החלב היו לנו אתגרים תקציבים בשל הצורך לפנות
עודפי חלבון (אבקת חלב) ובשיתוף פעולה בין כל השחקנים
בענף הצלחנו להתמודד עם אתגרים אלו ואף להציג תקציב
מאוזן לשנת ".2020
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אמנם כחלום עדיין לא חתם אבל ככול הנראה
הוחלט על פתיחת ייבוא לחמאה ,דעתך ומה
ניתן לעשות?

שישפיעו על הביקוש או על ההיצע ומדיניות התשלום תגיב
במידת הצורך גם לסיטואציות כאלו".

נושא הכילוי ,היכן זה עומד?

"ההצעה להורדת מכסים פרועה ומופקרת בשוק החמאה
עמדה על הפרק ,אנו התארגנו לעתור לבג"צ מאחר ומדובר
בצעד מיותר שהיה מביא להיחלשות התכנון בענף .מסתמן כי
לא תהייה פתיחה גורפת אלא הגדלת מכסות היבוא הפטורות
וזאת בהתאם להמלצת המועצה .להערכתנו בשנת  2020היצע
החמאה מייצור מקומי ומיבוא יפגוש את הביקוש ולא יהיה
מחסור".

"במדינת ישראל יש פתרון מרכזי לטיפול בפגרים מרפתות.
מדובר בפתרון הנכון ביותר הן מבחינת בריאות המקנה ,הן
מבחינת הגנת הסביבה והן מנקודת המבט של מניעת הפצת
מחלות לבני אדם .תחולת המכרז של מפעיל המתקן הארצי
תפוג בעוד  3שנים ואנו מתארגנים לצאת במכרז חדש .בעבר
מומנה פעילות המתקן  35%מימון ממשלתי ו 65%-מימון
המועצה .בשל אילוצי תקציב הוחלט כי המימון יהיה כדלקמן:
 35%המדינה 27% ,מועצת החלב ו 38%-ימומן ע"י המגדלים.
מדובר מבחינת המגדלים בפרמיה של  0.4אג' לכל ליטר .אנו
בוחנים יחד עם התאחדות מגדלי בקר וקרן נזקי טבע מודל
לפרמיה דיפרנציאלית שתגלם הנחה למגדלים שברפתם אחוזי
תמותה נמוכים".

מכסות  2020ומדיניות התשלום?

"מועצת החלב המליצה על קיצוץ של כ 4%-במכסה שזה
כ  58מיליון ליטר ,ביחס למכסה שהייתה בשנת  .2019שרי
החקלאות בשנה האחרונה לא קבעו את היקף המכסות
הארצי .על כן ועדת המכסות קיבלה החלטה על הקצאה
מכסות פרטניות בהיקף של  98%ביחס למכסות 2019
כמקדמה .מדיניות התשלום נועדה להבטיח ייצור חלב בהיקף
של  1.515מיליארד ליטרים ( 15מיליון ליטרים יותר מ.)2019-

מחיר המטרה הולך ונשחק ,הוא עדיין רלוונטי
באווירה הכלכלית כיום?
"מחיר המטרה ,משטר המכסות ,ויסות השוק ע"י מועצת
החלב וההגנה על הייצור המקומי הם עמודי התווך של ענף
החלב .יש לשמור על מנגנון מחיר המטרה .מדובר על מחיר
המבטיח תמורה הוגנת למגדלים ועלות סבירה למחלבות
ולצרכנים .האווירה הכלכלית של כלכלה "חופשית" אינה
מתאימה לענף החלב ,אנו ננסה לשכנע את קובעי המדיניות
יהיו אשר יהיו כי יש להמשיך ולקיים ענף חלב מתוכנן ,יעיל
ומתייעל לתפארת מדינת ישראל"▲ .

עדיין אין מכסת חלב ל 2020-איזו מדיניות ומה
המלצתכם?

"כל יצרן קיבל הודעה על המכסה ופורסמה מדיניות התשלום,
המלצתנו היא לתכנן עפ"י פרמטרים אלו .במידה והמכסה
תעודכן הרי שמדיניות התשלום תעודכן בהתאם לכך
וההחלטות על היקף הייצור לא ישתנו באופן מהותי .יחד
עם זאת כמו בכל שנה עלולים להתרחש אירועים שלא צפינו

הכי וי החזק והעמיד ביותר בשוק ●  10שנות אחריות  UVעל המוצר
● החזר השקעה מהיר ביותר ● קלה לכי וי ופתיחה ● מונעת לחלוטינ
נזקימ ממכר מימ ,ציפורימ ,ברד ודריכה
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