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ענף החלב חייב בטחון כלכלי. זיו מטלון

זיו מטלון
"נאבקים על שימור 

ענף החלב"

זיו מטלון בן 56 הינו מושבניק שבע מאבקים, בן למשפחת 
רפתנים וותיקה, נשוי לבת ממשפחת רפתנים ומתגורר בבאר 

טוביה למשפחתו רפת למעלה מ-85 שנים. בעשרות השנים 
האחרונות יכולתם למצוא אותו במגוון תפקידים רחב ומרשים 
בענף החלב והבקר. מטלון, בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות, 
מגמת כלכלה חקלאית.בצעירותו היה מנהל עדר הבקר במושב, 

מרכז משק, 15 שנים כסמנכ"ל מועצת החלב והבשר, חמש 
שנים "מנהל" מכסות החלב ,במקביל, בחלק מהזמן שימש כיו"ר 
התאחדות מגדלי בקר. לאחר מכן התגייס כולו, למשך כשנתיים 

לניהול המאבק נגד מכירת תנובה. הקים חברת ייעוץ וניהול 
פרויקטים חקלאיים, בעיקר של רפתות חלב,  ופעל עם ניסיונו 

בעיקר בארה"ב, שבדיה, מזרח אירופה ורוסיה. 

מזכיר שולחן החלב
בתחילת ינואר 2015 נבחר כמזכיר שולחן החלב בתנועת 

המושבים. "זה תפקיד חדש שנבע מהצורך לייצוג המשקים 
המשפחתיים והעלאת הבעיות הייחודיות של המשק המשפחתי". 
כך אמר לנו מטלון והוסיף "לאחר שנוצר הצורך, הגיעו להסכמה 

בתנועת המושבים עם התאחדות מגדלי הבקר, על הקמת 
'שולחן החלב' המונה 60 נציגים שנבחרו מכל הארץ,לאחר כשנה 

של פעילות תחת כנפי תנועת המושבים, החליטו למנות אדם 
במשרה חלקית שיתפקד כאחראי לנושא זה".

הבעיות של הרפתות המשפחתיות?
"המשק המשפחתי מוצא את עצמו בשנים האחרונות 

ברווחיות נמוכה, עד כדי אי רווחיות. דבר הנובע בין השאר 
משחיקה בענף הרפת בכלל ובמשקים הקטנים בפרט. מעל 

את זיו מטלון אין צורך להציג, רפתן 
ובן למשפחת רפתנים וותיקה מבאר 

טוביה • לאחר עשרות שנים של 
תפקידי מפתח בענף החלב, החל  

מטלון בינואר האחרון, את תפקידו 
כמזכיר שולחן החלב בתנועת 

המושבים • מטלון נחוש לפעול, 
בשיתוף פעולה עם ההתאחדות 

ומועצת החלב ולשמר את ענף החלב 
"הרווחיות נפגעת ויש לנו את החובה 

להילחם על עתיד הענף" •

מאת ראובן זלץ
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עשור שרפורמות נכפות על הרפתנים ודורשות השקעות 
כבדות הפוגעות ברווחיות הענף. במקביל המדינה שוחקת 
את המחיר הניתן לרפתנים, הכול בשם  העילה של הוזלת 

המחיר לצרכן, מה שכמובן לא קרה בפועל. ידוע כי הכשל הוא 
לא בייצור חלב ברפתות, אלא בתעשיית ייצור החלב ומוצריו 

וברשתות השיווק".

מה ניתן לעשות?
"אניהייתי רוצה לפעול בשני רבדים, אחד במישור הפנימי, 

קרי, התייעלות של המערכות המשרתות את הרפתן על 
מנת להקטין את עלויות הייצור. ברובד השני, הסכמים 

חדשים מול הממשלה על מנת ליצור רווחיות סבירה כמו 
בכל ענף תעשייתי. כיום כל הענף מתארגן לקראת זה, יש 

צוות אסטרטגי בהתאחדות וגם במועצת החלב ואנחנו 
נעבוד בשיתוף פעולה מלא ובמטרה להציג בפני הממשלה, 

תוכנית משותפת, שתיתן תשובה הולמת לרווחיות ענף 
הרפת בישראל".

אתה חושש מהעתיד?
"חושש מהעתיד כמו כולם, אני בעיקרון אדם אופטימי, אין 

ספק כי אנחנו ניצבים בפני בעיות לא פשוטות, הדורשות פתרון 
ואני מאמין שביחד ובשיתוף פעולה נצליח. החזון שלנו, זה 

לשכנע את הממשלה והציבור שישראל חייבת ביטחון במזון, 
בדיוק כמו שמדינה מחזיקה צבא. אי אפשר להסתמך על יבוא 

רק בגלל המחיר הזול, מה גם שמועסקים בחקלאות עשרות 
אלפי אנשים. באירופה הבינו את זה אחרי מלחמת העולם 

השנייה, החקלאים באירופה זוכים לכבוד וגם להעדפה מתקנת 
וכמובן סובסידיות. בסופו של דבר, לא הכל נמדד אך ורק ב"חור 

של השקל". צריך לזכור כי עיקר החקלאות נמצאת בפריפריה, 
מסביב ולאורך הגבולות שלנו. במדינה כמו שלנו חייבים 

להגיע להחלטה עקרונית להשאיר, בכל מחיר, את החקלאות 
העצמאית. ענף הרפת והחקלאות בישראל הם המתקדמים 

ביותר בעולם וזה לצערי מבלבל את הכלכלנים שדוחפים רק 
להתייעלות וחושבים שזאת נוסחה אינסופית. אנחנו הרפתנים, 

מבטיחים מבחינה מקצועית,  לייצר חלב איכותי וטוב במחיר 
סביר וגם לשמור על בטחון המזון והרווחיות של הרפתנים. 
רוב הפעולות נעשות ביחד עם ההתאחדות  ומועצת החלב 

ואנחנו מתואמים ועובדים ביחד וזאת מתוך הבנה, שרק פעולות 
משותפות של כל החקלאים יביאו את התוצאה".

ציפיות מהממשלה החדשה?
"יש קשר טוב עם השלטון החדש, עיקר העבודה, כרגע, זה 

להביא אותם להבנה והכרה בחשיבותו של ענף החלב ולמנוע 
מהם לעשות פעולות חד צדדיות ומהירות. יש הבנות כי 

הדברים ייעשו בהסכמה ולא בכיפופיי ידיים. החקלאות כיום 
לא נמצאת בעדיפות בממשלה, שזה גם לטוב וגם לרע. היינו 

רוצים כי שר החקלאות הנכנס, יקדם את ענף החלב, אסור 
לשכוח כי בשנה שעברה נסגרו 120 רפתות ואנחנו רוצים 

לייצב את המצב ולהעלות את הרווחיות".

מילה על אנונימוס?
"מההיכרות האחרונה שלי איתם, חג החלב בבאר טוביה, 
הבנתי כי מדובר באנשים קיצוניים שאין שום סיכוי לדבר 

איתם. חוץ מלרצוח מישהו לא נשאר להם הרבה.הם פועלים 
באלימות פיזית ומילולית, עוברים על החוק בכל הפגנה. אני 
חושב שאנחנו צריכים להתחיל להפעיל כלים כבדים מולם, 

במסגרת החוק כמובן, ולהפוך אותם ללא רלוונטים. 

לפרטים נוספים
רפי חפץ

מנהל מחלקת תברואה ווטרינריה
טלפון: 052-6056047

סניור
תכשיר הדברה חדשני להדברת טפילים

יעילה  להדברה  עוצמה  רב  תכשיר   - סניור 
החומר  את  מכיל  חיים.  בעלי  טפילי  של 
הפעיל למבדה ציהלוטרין, פירטרואיד מהדור 

השלישי.

זבובים  של  ומהירה  חזקה  הדברה   - סניור 
בוגרים, קרציות ופרעושים.

לולים,  רפתות,  גידול:  בבתי  טיפול   - סניור 
הטיפול  אחרים.  גידול  ובתי  אורוות  דירים, 
ניתן  נוכחים.  אינם  החיים  בעלי  כאשר  יעשה 

להכניסם למקום המטופל לאחר התיבשותו.

ללא  מים,  של  בסיס  על  פורמולציה   - סניור 
מופחת  מסוכנים,  נדיפים  אורגניים  ממסים 
בשינוע  בטוח  נדיף,  אינו  דליק,  אינו  רעילות, 
ובאיחסון - ומאפשר ביטחון מרבי למשתמש 

ולסביבה.

סניור - תכשיר נוח ליישום ולשימוש - נמהל 
בקלות במים ללא שום אמצעים מיוחדים.

אקלים  בתנאי  גם  בפעילותו  יציב   - סניור 
יובש  גבוהות,  טמפרטורות  של  קיצוניים 

וקרינה.

חרקים  חרקים.  דחיית  אפקט  ללא   - סניור 
יהלכו חופשי בשטח המטופל ויספגו אל גופם 

את כמות החומר הנדרשת להדברתם.

סניור - האלטרנטיבה המושלמת למקרה של 
תנגודת חרקים לתכשירים קיימים.
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