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משק הבקר והחלב 379

החקלאות במשבר מתמשך כבר הרבה מאוד שנים זה לא 
משהו שקרה אתמול, אומר בפתח הראיון מאיר צור וממשיך 

"עלויות הייצור עלו מאוד והתמורה ירדה. זה בא מתוך 
תהליכים רחבים בעולם, כמו גם ההפרטה ומדיניות הכלכלה 
החופשית". אך צור מצביע מיד על הבעיה שלדעתו היא אולי 

החשובה ביותר, פערי התיווך "דבר נוסף, ככול שהנתח של 
רשתות השיווק גדל בתוך השוק, פערי התיווך גדלו והתמורה 

לחקלאי ירדה, דבר זה חייבים לתקן".

לא משתלם להיות חקלאי?
״קודם כל להיות חקלאי זו לא רק פרנסה אלא דרך חיים. רוב 

האנשים רוצים לגור במרחב הכפרי והחקלאות הפכה לענף 
קשה ואנחנו צריכים לפעול למען תדמית טובה יותר לענף 

ולהילחם על רווח גדול יותר לחקלאי, הרבה יותר ממה שהם 
מרוויחים היום״.

איך ניתן להתמודד עם סגירת רפתות במגזר 
המשפחתי?

״קודם כל ענף הרפת הוא ענף מרכזי וחשוב בחקלאות 
הישראלית. צריך לזכור כי  עבור ענף הרפת מגדלים עשרות 

אלפי דונמים בחקלאות ויש עשרות אלפי אנשים המתפרנסים 
מהענף וחייבים לשמור עליו בכל מחיר. לצערי הענף הפך 

לסמל המאבק של האוצר להורדת המחיר של מוצרי החלב . 
פקידי האוצר רואים בהורדת מחיר החלב כדגל שלהם. מצד 

המשבר הקשה בחקלאות לא 
משאיר את מאיר צור אדיש, נהפוך 
הוא. מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר 
התאחדות חקלאי ישראל, שהוביל 

את המאבק האחרון של חקלאי 
ישראל, מאמין כי רק באמצעות 
מו"מ עם הממשלה, אפשר יהיה 
להגיע להישגים למען החקלאות 
בכלל וענף הרפת בפרט. בראיון 
בלעדי, נשמע צור נחרץ וברור 

ומתייחס לכל הסוגיות שעל הפרק •

ניאבק על עתיד טוב 
יותר לחקלאי. צור

מאיר צור מזכ״ל תנועת המושבים
״אם המו״מ לא יצלח, 

נצא למאבק קשה״
ראובן זלץ

���� ��� ����� ����� �������.indd   20 1/10/16   7:40 PM



]21[

שני פער הרווחיות שנוצר בין הרפת הקיבוצית והמושבית 
מהווה מבחינתי בעיה. המצב מאוד קשה, אנחנו צריכים 
למצוא את הדרך איך אנחנו שומרים מצד אחד על כמה 

שיותר רפתות במשק המשפחתי ומצד שני מוצאים את הדרך 
להתייעל ולהיות רווחיים יותר. ענף הרפת מסודר בהסכם 

שהוא לא ההסכם הכי טוב בעולם אבל זה כרגע מה שיש.  אני 
מדבר כמובן על לוקר וחוק החלב ששניהם אומנם מגינים 

על הענף עד סוף 2018 אך להערכתי אנחנו חייבים להיכנס 
לתוכנית עבודה מול האוצר להסכם חדש לעוד 15 שנה 

שישמור על המשק המשפחתי ועל התכנון והרווחיות מכיוון 
שאם לא יהיה תכנון לא תהיה רפת במתכונת הנוכחית״.

מה תנועת המושבים עושה עבור הרפתן ?
״אני הבאתי את הענפים כולם למצב שבו האוצר רוצה ומוכן 

לשבת ולהיכנס למו״מ רציני על העתיד. ענף החלב צריך 
לבנות צוות עבודה מול האוצר ולא לחכות ואני כמי שמייצג 

את המושבניקים חושב ששולחן החלב חייב להקים צוות 
שיבנה ויחשוב כיצד הוא רואה את ענף החלב לשנים הבאות. 

המושבניקים חייבים להחליט מה הם רוצים זה נשמע אולי 
פשוט אבל הרפתנים המושבים לא יודעים להציג נייר עבודה 

מסודר וזה יוצר בעיה מול משרד האוצר והחקלאות״.

מה תנועת המושבים יכולה להציע לרפתן 
הסוגר את הרפת?

״תנועת המושבים מוגבלת ביכולת הכספית שלה אבל היא 
כן תומכת באפשרות ליזמות. יש לנו מחלקה חדשה של 

יזמות שאותה הקמתי לפני כשנתיים והיא עומדת לרשות כל 
החקלאים וכמובן לרשות הרפתנים. צריך לזכור כי חלק גדול 

מהרפתות שנסגרו נמצאות בבעלות אנשים הקרובים לגיל 
הפנסיה או אנשים מבוגרים, אך אנחנו כתנועה, נעשה ככול 

שביכולתנו לעזור להם"?

אתה חושש מעימות מול משרדי הממשלה ?
״אני היחיד המתעמת עם משרדי הממשלה, בתוך החצר 

החקלאית יש את הצעקנים שצועקים רק מה לא בסדר. אני 
היחיד שהצליח להכניס את המדינה לתוך מו״מ והבעיה הכי 

גדולה זה הפופוליזם של הצעקנים. מה, אני לא יודע שהמחיר 
של החלב נמוך וכי הרפתנים לא מרוויחים, השאלה מה עושים 

וכיצד מתקדמים לעתיד טוב יותר ולא רק לצעוק ברשתות 
חברתיות ובכינוסים״.

מוסך מרכבה – קבוץ שניר | מוסך נצח – בית שאן | מוסך רץ- גבעת עוז | מוסך נצח – עין החורש | יורם רז – כפר ויתקין אחים שאובי – שדרות | מוסך נגבה – קבוץ נגבה | 
מוסך עלומים – קבוץ עלומים | שרות שדה לחקלאי – כפר עזה | איציק ועקנין -  קבוץ גבים | שרות שמוליק – קריית מלאכי

תשלום 25,000 ₪ בתום התקופה לרכישת הכלי או החזרת הכלי. 
המחיר כולל ביטוח מקיף וערכת טיפולים לכל תקופת השכירות. 

כל המחירים ללא מע"מ

טלפונים מכירות ראשי 04-6059010 | צפון 054-3070976 | מרכז 050-2167648 | דרום 050-7349792

מבצע מיוחד לשכירות
4X4 סגור M5085 טרקטור

התמונה להמחשה בלבד

בתנאים מיוחדים: 

מקדמה 35,000 ₪ והיתרה 
ב-40 תשלומים של 3,500 ₪ בלבד

מאבק על עתיד החקלאות בישראל
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הזדמנות לעסקה עם האוצר
מאיר צור מכהן כבר 4 שנים כמזכ"ל תנועת המושבים, 

דור שני למשפחה חקלאית, חבר מושב עין יהב, בעל משק 
חקלאי המגדל פלפלים ותמרים. צור "אין מישהו היודע 

יותר טוב ממני, איך זה להעסיק עובדים זרים ומה הבעיות 
של החקלאות, אני מכיר את הכל תאמין לי. הן כמגדל והן 

כמנהל. צור, איש מפלגת העבודה מאז היותו נער. אך משתדל 
בכל כוחו להתרחק מפוליטיקה ולהיאבק למען החקלאות 

בישראל. צור "בכלל לא מעניין אותי מאיזו מפלגה השר הזה 
או האחר, אני מייצג את החקלאים ופועל מסביב לשעון 

למען עתיד טוב יותר לחקלאים במדינה, זו המטרה העיקרית 

והחשובה ביותר".

דברת איתי על עסקה עם האוצר, על מה 
מדובר?

"כן, קיימת הזדמנות לעסקה כוללת, תכנית אסטרטגית 
לקידום החקלאות במדינה שתטפל ברוב הבעיות של הפרק 

כמו עובדים זרים, בעיית המים, פערי התיווך וגם לטפל 
בענפים באופן ספציפי, כמו הרפת, הלול ושאר הענפים, כולל 

בעיות היצוא, תמיכות בענפים ועוד. זו הזדמנות ואסור לנו 
לפספס אותה. הקמנו צוותי עבודה שלנו ושל הקיבוצים. זה 

אמנם יהיה קשה מאוד ולמרות האופטימיות שיש בשיח 
אנחנו רחוקים מאוד מהמקום שאנחנו רוצים להיות בו אבל 

לעניות דעתי אין שום ברירה אלא רק במו״מ. אם לא יילך 
נצא לפעולות מחאה מול ממשלת ישראל. פעולות מחאה 

שאני אוביל ביחד עם כל הארגונים והתנועות למען הצלת 
החקלאות בישראל ולא כדי לייצר פולחן אישיות למישהו״.

יש לא מעט סכסוכים ומאבקים במחנה שלכם, 
בשולחן החלב?

"לצערי אתה צודק, אני חושב שאם אנחנו לא נתארגן ואם 
הרפתנים במושבים לא יבינו שהם חייבים להכין תכנית 

כלכלית מסודרת אז בהחלט אני צופה בעיה קשה לענף הרפת 
המושבית. תשמע, אני הקמתי את שולחן החלב, שזה הפורום 
של הרפתנים המושביים ולפני כשנה ערכנו בחירות בחלוקה 

לפי אזורים, מינינו מנהל לשולחן את זיו מטלון העובד בשכר 
ומטפל בסוגיות של הרפת המשפחתית. לצערי בשולחן 

בוחרים לייצר מהומות במקום לקדם את האינטרסים של 
הענף. יש חבורה קטנה שלא מקבלת את דעת הרוב ובוחרת 

לייצר מהומה ושיח אלים בכל אירוע ואני תקווה שהיום 
שנבחרה הנהלה חדשה שהנציגים בהתאחדות הם גם הנהלת 
שולחן החלב, חבורה צעירה של אנשים רציניים ואני מקווה 

שהחבורה הזו תצליח להוביל את השולחן והענף למקום טוב 
יותר תוך שיח תרבותי וענייני, כי אחרת תהיה לנו בעיה קשה, 
אנחנו חייבים להתאחד ולהתמקד כי הבעיות רבות ורק ביחד 

נוכל לנסות ולפתור אותן״.

איך אתה רואה את המתח בין הרפתות 
הקיבוציות והמושביות?

"אני והנהלת הגופים הקיבוצים שותפים מוחלטים למאבק 
ולפתרון. אני חושב שזו טעות לתפוס את הקיבוצים כאילו 
הם האויב, הם השותף הטבעי שלנו וניר מאיר אומר בקולו 

כמה חשוב לשמר את המשק המשפחתי. שיתוף הפעולה 
איתו מוצלח וענייני והאינטרסים המשותפים שלנו הם זהים 

במרבית המקרים. הם לא אויבים ואסור לנו להציג אותם 
ככאלה״. 

לאחרונה יותר ויותר אנשים מבינים כי אולי 
עיקר הבעיה היא בפערי התיווך, תגובתך?

"פערי התיווך זאת פשוט שערורייה שממשלת ישראל חייבת 
לטפל בה כי אחרת לא יהיה שום פתרון. הממשלה חייבת 

להגן עלינו החקלאים וגם להגן על הצרכן. אנחנו ממש כעת 
עובדים על זה ויש לנו דין ודברים עם האוצר על העניין הזה 

ואני מקווה לקדם את הנושא עד לחקיקה המגבילה את פערי 
התיווך שניתן לגבות בעבור תוצרת, דבר נוסף, אסור יהיה 

למכור תוצרת חקלאית בפחות ממחיר הקניה והדבר השלישי, 
בניה של שוק סיטונאי חדש מודרני שיופעל בטכנולוגיה 

מתקדמת שתדע לקבוע מחירי תוצרת. ואחרון חביב 
לאפשר לחקלאים לייצר שווקי איכרים גם בערים, בקיבוצים 

ובמושבים  במתחמים מסודרים של האגודות. כל הדברים 
הללו נמצאים על שולחן הדיונים״.

אתה הרי לא נאיבי, מה מתוך כל זה ייצא 
לפועל? 

״אעשה את המקסימום שזה ייצא לפועל לא אחסוך במאמץ 
ובעבודה. אני והשותפים שלי לא מתכוונים לוותר כי על הפרק 

עומד עתיד החקלאות בישראל, אין כאן משחקי אגו, יש כאן 
נושא אולי מהחשובים ביותר על סדר היום הישראלי".

ואם המו"מ יכשל?
צור נשמע נחרץ ומשיב "אם לא נצליח נצא למאבק שהוא 
יהיה מאבק קשה כמו שהרבה שנים לא היה בישראל״.  ▲

"..בכלל לא מעניין אותי 
מאיזו מפלגה השר הזה 

או האחר, אני מייצג את 
החקלאים ופועל מסביב 

לשעון למען עתיד טוב יותר 
לחקלאים במדינה, זו המטרה 
העיקרית והחשובה ביותר..".
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