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עמית בן יצחק מנכ"ל גרנות
בכנס לסיכום 2019

מיכל קראוס בסבב פרידות מהתפקיד,
בכנס גרנות

"ענף הרפת הוא ענף יקר ביותר לחקלאות בישראל,
אנחנו נמצאים במערכה גדולה על עתיד משק החלב.
אני יכול להגיד לכם שאני מתעסק המון מול תנובה
בנושא שומן וחמאה ויש לנו המון אתגרים בתקופה

"אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה ואנחנו
במועצת החלב השתדלנו מאוד להיות תמיד
בשביל הרפתן ואני מקווה שכך גם אתם מרגישים.
הענף שלנו הולך למקום אחר ,אחד הדברים
שאנחנו יודעים שיקרה ,פרישה מהענף מהסקטור
המשפחתי ,אך הפרישות תגענה גם למגזר הקיבוצי.

הקרובה .הענף עבר שחיקה גדולה ברווחיות כ30-
אחוז אצלנו בגרנות .אנחנו רצים קדימה לייסוד
קואופרטיב יצרנים ,אביתר דותן מוביל את המהלך.
ואני שמח שלא שמענו התנגדות ליוזמה הזו .אני רואה
בהקמת הקואופרטיב הזמנות ענקית וכעת בוחנים איך
וכיצד גם בפן המשפטי .אני מאוד מקווה שמקסימום
רפתות יצטרפו לקואופרטיב ונהווה כוח משמעותי
לקראת הבאות .אני רוצה להאמין שההשקעות ברפת
החלב לא ייעצרו גם בתקופה של חוסר וודאות ואנחנו
רואים את הענף הרבה קדימה"▲ .

אין ספק שמספר היצרנים יירד והשחיקה ברווחיות
וההתייעלות ,גורמים יותר ויותר לפרישה מייצור
חלב .המחשבה על פרישה מחלחלת גם ברפתות
השיתופיות .ולמרות שאני אדם אופטימי ,הנימה
שלי היום היא קצת יותר פסימית .רפת שלא תהיה
יעילה יהיה לה קשה מאוד לשרוד בעתיד"▲ .

סימנים מדאיגים

רז נור ,דור שלשי וחבר בקיבוץ עין חרוד איחוד ,בשנתיים וחצי האחרונות ,מנכ"ל משקי עמק יזרעאל ומפעלי
העמק ולפני כן היה במשך  11שנים מנהל ויו"ר עסקי של עין חרוד איחוד .רז עומד בראש האגודה המרכזת
פעילות כלכלית ואחזקות של  34קיבוצים בעמק .המצב בענף החלב גורם לו ללא מעט דאגות ,התלבטויות
וחשש לגבי העתיד

איך אתה רואה כיום את ענף החלב?

"זה ענף מאוים הנמצא באחד הקרבות המשמעותיים על חייו ,הרווחיות שלו נשחקה מאוד בשנים האחרונות
ואני מקווה שכולנו נצליח לייצר לענף אופק כלכלי וודאות לעתיד שתאפשר השקעות בענף .כיום לצערי יש
עננה מעל הענף וחשוב להגיע להסכם שיאפשר את המשך קיומו לאורך זמן".

ומה לגבי העתיד?

"תשמע ,תמיד יצרכו ויהיה ביקוש לחלב ניגר אבל בגבינות אנחנו חשופים ליבוא ללא מכסים וזה יוצר
תחרות לא הוגנת מול היצרן הישראלי .מאוד מקווה שהממשלה תשכיל לשמור על הענף החשוב הזה .אני
מאוד מקווה שהממשלה תבין את חשיבות ענף החלב ותדאג לקיומו ולרווחיות המגדלים"▲ .
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