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כנס חירום במושב פרזון 

וזאת לאור המצב הקשה של 
הרפתות המושביות בכלל 
ובמושב בפרט • האוירה 

היתה מתוחה ונשמעו דברי 
ביקורת על הממשלה וגם  
על קברניטי הענף שהגיעו 

אביתר דותן, מאיר צור 
ואיציק שניידר •

שמוליק גור ממושב שרונה "חוק לוקר 
לא עומד במה שהבטיח לוקר, למה 

אנחנו צריכים לעמוד?מחיר החלב 2.24 
היום 1.96 אנחנו מורידים מקצצים 

ואתם מפחדים לגעת במחלבות 
ובהיפרים. אנחנו לא יכולים לסבסד 

את לוקר, די מספיק" פיקו ממושב 
פרזון נשמע כאוב כשאמר אנחנו 

הולכים לסגור את הרפתות ואתם 
יושבים כאן מספרים לנו סיפורים. 

אנשים סוגרים כאן משקים ומפסידים 
כספים. הגיע הזמן שתתעוררו, אחרת 

לא יישאר כאן כלום". מאיר צור 
מזכיר תנועת המושבים הגיב ואמר 
״לא אכחיש, אנחנו לא מתפרנסים 

בכבוד, זו הבעיה שלנו ואם הממשלה 
לא תתעורר המחיר יהיה גבוה מאוד. 
נכנסנו למו״מ עם הממשלה על כלל 
הנושאים והבעיות. ענף הרפת מוגן 

לכאורה עד שנת 2018 אך צריך 
לשפר את הרווחיות או במחיר או 
בתמיכה. הממשלה צריכה וחייבת 

להשקיע בזה כי אם היא לא תשקיע 
פשוט לא תהיה חקלאות. זה ברור 

לגמרי שרפתן קטן לא יכול להתמודד 
עם רפתן גדול״. איציק שניאור 

״אנו נמצאים באיזו נקודת זמן של 
משבר וחוסר וודאות וחשוב לשמוע 

אתכם הרפתנים". אביתר דותן מזכיר 
התאחדות מגדלי הבקר הגיב ואמר  

״לא אתלהם ולא אצא למלחמות, 
לפעמים הידברות מגיעה להישגים 

טובים יותר. בנושא לוקר אגיד בצורה 
הפשוטה, הדרישות שלנו חד משמעיות 

ולהמתין לוועדת המעקב. אני מקווה 
שתקבל החלטה אמיתית ונכונה. יש אי 

עמידה בהסכם וצריך למצוא פתרון. 
בנושא מחיר המטרה זו ההגנה הכי 
חשובה שלנו ואני מציע לעזוב את 

זה. ההתאחדות עברה מהפכה ותמשיך 

במהפכה בכל נושא כוח האדם 
והתאמה של התקציב, ההתאחדות 
מתייעלת ומספקת שירותים ברמה 

הגבוהה ביותר, אני מציע לכולנו לקחת 
אויר ולראות כיצד ניתן בצורה הטובה 
ביותר, לספק תשובות לבעיות שלנו". 

לוודא שהמדינה עומדת 
בהסכם לוקר

איציק שנידרר ממועצת החלב אמר 
״הסכם לוקר נעשה בין המדינה 

לחקלאים ומתפקידנו לוודא שהמדינה 
אכן עומדת בהסכם. צריך לחשוב על 
מתן העדפה למשקים קטנים, אנחנו 

מעדיפים לא לקבל כסף מהמדינה 
כי כשהמדינה נותנת היא גם בדר״כ 

לוקחת. לגבי מחיר המטרה, אולי הגיע 
הזמן שאנחנו נבקש לשנות את מחיר 

המטרה. יש בזה גם סיכון שאנחנו 
מנסים לפתוח את המנגנון שגם אולי 
האוצר רוצה לפתוח את ההסכם. אני 

מסכים כי לא ניתן להשקיע ברפת 
ולקיים רפת מבלי וודאות לגבי העתיד 

במובן הכלכלי. מועצת החלב הקימה 
וועדה שתבדוק את משק החלב לשנים 

הבאות בכדי לייצר תמונת מצב 
עדכנית ומדויקת לגבי עתיד הענף. 

אנחנו יודעים צריך לשנות וכעת 
בודקים היטב לפני שמחליטים, אנחנו 
לא חושבים  שהחוכמה ניתנה רק לנו 

ואני מאמין שצריך לעבוד בשיתוף 
פעולה הדוק אתכם הרפתנים״.  מאיר 

צור מסיים אומר "יש כמה דברים 
שצריך לטפל בהם מיידית,  איך 

שומרים על הרפת המשפחתית? איך 

המדינה מביאה עוד כסף לענף? לוקר, 
מחיר מטרה, עתיד הענף ופער התיווך.
כמו גם תחרות שווה בתנאים שווים".
כשבועיים לאחר הכנס המתוח הגיעה 

למושב מנכ"לית מועצת החלב מיכל 
קראוס יחד עם אביתר דותן ושמעו 

שוב את הרפתנים המודאגים. אין 
ספק כי זוהי תקופה מורכבת לענף 
ולחקלאות בישראל, קראוס ודותן 

הבטיחו כי הם יעשו כל שביכולתם 
בכדי לפתור את הבעיות. אך יחד עם 

זאת ראוי וחשוב לומר, האחראית 
הישירה על המצב היא ממשלת ישראל 

ומשרד החקלאות שיהיה מי שיאמר 
ואולי בצדק, כי נטשו את הרפתנים 

והחקלאים ורואים בהם מטרד.•

כנס חירום במושב פרזון

רוחות סוערות בכנס בפרזון
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