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שר החקלאות הנכנס: 
"ניתן לבחון שינוי 

במנגנון התמיכה" 
לפני כחודש הושבעה ממשלה חדשה 

ושר חקלאות חדש נכנס ללשכתו, 
אורי אריאל • אריאל החל במרתון 
פגישות בכדי ללמוד ולהתעדכן על 
הנעשה במשרדו • בראיון בלעדי 

וראשון מדבר השר הנכנס על ענף 
הרפת והחלב, מתייחס לראשונה 

למחיר מטרה, רווחיות, דעתו 
על יבוא מוצרי חלב ועוד • השר 
אריאל "הענף מהווה עוגן פרנסה 
בהתיישבות בדגש על הפריפריה.."

מיוחד למגזין 

משק הבקר והחלב

ראובן זלץ

הפעולות הראשונות עם
כניסתך לתפקיד?

"ביסוס מעמד החקלאות והגברת החינוך לחקלאות, 
חיזוק ההתיישבות וההכרה בחשיבות החקלאות ויצירת 

מנגנוני תמיכה לטווח ארוך, חיזוק תשתיות אספקת המים 
לחקלאות על מנת לספק מים לחקלאים במחירים סבירים 

שיוכלו לאפשר המשך פיתוח, קידום היצוא החקלאי, חיזוק 
ההתיישבות והקמת משקים חדשים בפריפריה. חיזוק המו"פ 

המרכזי והאזורי תוך יצוא ידע לעולם".

איך אתה רואה את ענף 
החלב בישראל?

"זה ענף חשוב ביותר המספק תעסוקה ישירה ברפתות 
לכ-4000 עובדים בכ 1000 רפתות ועוד קרוב ל 10,000 

אשמור על ענף החלב. אריאל
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עובדים במעגל הייצור ההובלה וכו. ענף המספק תוצרת חלב 
טרייה לאזרחי ישראל באופן סדיר ויומיומי. ענף המהווה עוגן 

פרנסה בהתיישבות בדגש על הפריפריה.
סביב הענף מגדלים החקלאים כ-500,000 דונם של מיספוא 
ירוק שרובו עושה שימוש במי קולחין ממוחזרים ושומר על 

שטחים ירוקים בכל רחבי הארץ".

מה דעתך על יבוא מוצרי חלב והאם 
תפעל לצמצום או הגברת היבוא?
"במסגרת הסכם לוקר וועדת אנדורן בהמשך, הוחלט על 
מסלול חשיפה נרחב במוצרי חלב ובעיקר גבינות קשות 

ומוצרים נוספים.

בסה"כ מעל 20% מהצריכה מגיעה ממקורות מיובאים )כולל 
חומרי גלם חלביים( שיעור שאין לא אח ורע בעולם אל מול 

קבלת תמיכה כספית. אפעל לשימור הסטטוס קוו כך שהיקף 
היבוא לא יגדל מעבר להסכמים שהענף קיבל על עצמו 

והוסכמו בין גורמי הממשלה".

האם אתה מתכנן רפורמות 
במשק החלב?

"משק החלב עבר רפורמה משמעותית בשנת 1999-2007, 
ורפורמה נוספת בשנת 2013-2014 במסגרתה נסגרו מאות 

רפתות והרפת הממוצעת גדלה והתייעלה וכיום הרפת 
הישראלית הינה מהיעילות בעולם ומייצרת בעלויות 

לא יותר גבוהות מאשר באירופה למרות עלויות המזון 
הגבוהות בהרבה.

אמשיך לפעול בעזרת מערך המחקר וההדרכה לשיפור 
וייעול הרפת תוך שימור המשק המשפחתי וחיזוק הרפתות 

בפריפריה ואף הקמת רפתות חדשות".

הרפתנים טוענים כי רווחיותם 
הולכת ונשחקת, דעתך?

"אכן הרווחיות נשחקת כחלק מההסכמים שהוחלט עליהם 
בעבר , אך בסוף תקופת ההסכם אנו נעדכן את עלויות הייצור 

בהתאם לסקר עלויות שהתחלנו השנה לבצע".

האם תפעל לחיזוק הרפתות 
הנמצאות באזורי הגבול של ישראל?

"בהחלט. נפעל לחזק את הענף כולו בכל מקום בארץ".

שמירת התכנון ומחיר המטרה, 
עם התאמות למציאות הקיימת, 

בעד, נגד?
"ענף הרפת ענף מורכב מאד, לאור הקושי של ישראל לסחר 

עם השכנים. חשוב לחזק את ענף הרפת כענף מתוכנן. 
בטווח הארוך ניתן לבחון שינוי במנגנון התמיכה ומעבר 

לתמיכה ישירה כפי שנעשה באירופה וזאת בתנאי לתקציב 
רחב וקבוע ויציב". 

מה דעתך על הגופים והעמותות 
)אנונימוס למשל( הפועלות נגד ענף 

החלב בכל דרך וצורה?
"משרד החקלאות פועל רבות לשיפור רווחת בעלי החיים 

ומגביר את האכיפה בתחום ולראיה אישרנו השבוע תיקון 
נרחב בחוק צער בעלי חיים. יחד עם זאת חובתם של 

החקלאים לספק את צריכת מוצרי החלב החשובים לבריאות 
האזרחים ועליהם לעשות זאת באופן המיטיב עם בעלי החיים 

תוך התחשבות מרבית בצרכיהם".

האם תפעל בממשלה לחיזוק 
החקלאות בישראל וענף הרפת בפרט?

"כשר החקלאות ופיתוח הכפר בכוונתי לפעול למען חיזוק 
החקלאים וערכי החקלאות במיוחד בתחום קידום נושא 

החינוך ופיתוח ערכים ופיתוח ערכים חינוכיים חברתיים 
ומנהיגותיים לצד חיזוק הכלכלה הישראלית. לצד זה בכוונתי 

לפעול לטובת כלל הציבור בישראל בתחומי יוקר המחיה. 
אפעל למצוא את האיזונים הנכונים על מנת שציבור 

החקלאים לא ייפגעו ויוכלו להתפרנס בכבוד ובאשר לענף 
החלב והבקר אני מתכוון להמשיך את ההשקעה במו"פ הדרכה 

ושיפורים טכנולוגיים ושיפורים במטען הגנטי של העדר".

כיצד אתה מתכנן לפעול נגד 
החרמת המוצרים הישראלים 

באירופה?
"אני אומר כאן בצורה ברורה - מי שיחרים אותנו, יוחרם. אם 

יש גוף עולמי שחושב לעשות מעשה איוולת שכזה הוא צריך 
לדעת. לא רק בישראל הוא לא יהיה רצוי אלא אצל מאות 
מיליוני אוהדי ואוהבי ישראל ברחבי העולם - ההתקפלות 
וההתנצלות של חברת "אורנג'" הצרפתית לאחר הדברים 

הקשים שאמר מנכ"ל החברה, מעידה כי הם הבינו מהר מאוד 
את הנזק שנגרם להם בעקבות הדברים. עד היום היה קל 

לתקוף את ישראל ולקרוץ למדינות ערב- לא נגבה אף מחיר 
על הדריכות והיריקות על מדינת ישראל. המצב הזה נגמר. מי 

שיחרים יוחרם. מי שיתקוף יותקף.
בהקשר של המשרד כמובן נפעל לסייע למגדלים בקידום 

מכירות , בבניית מותגים גנריים וסיוע באמצעות שיפוי בגין 
הפסד ממכסים מוגדלים ביצוא של ישראל".

"...בטווח הארוך ניתן לבחון 
שינוי במנגנון התמיכה ומעבר 

לתמיכה ישירה כפי שנעשה 
באירופה וזאת בתנאי לתקציב 

רחב וקבוע ויציב.."
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