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לפני כחודש וחצי נחתם ההסכם בין הרפתנים לממשלה, 
הסכם שגרר ביקורות קשות, משרד החקלאות תמך בהסכם 

ושר החקלאות משוכנע כי ההסכם טוב ויביא ליציבות הענף, 
בתגובה ראשונה אומר השר אריאל "לדעתי, זהו הסכם טוב 

ונכון הן לחקלאים והן לציבור במספר מישורים. ראשית, 
ההסכם נותן ביטחון בשמירה על התכנון לעוד 9 שנים 

לפחות, התייעלות למעבר לרפתות גדולות של מעל למיליון 
ליטר ומתן מענק של עד 3 מיליון ₪ לפורשים - סך כולל של 

השקעות של 450 מלש"ח. הציבור מצידו יחווה ירידה של 
23 אגורות במחיר החלב, בהדרגה כמובן, ירידה שלא תפגע 
במחלבות בזמן הקרוב והוזלה במחירי הגבינות הקשות. אני 

פועל רבות לחיזוק משק החלב הישראלי אחד מהצעדים 
לחיזוק הענף הוא החתימה על הסכמים משמעותיים עם 

רוסיה וסין.

שר החקלאות אורי אריאל נמצא לא 
פעם במוקד טענות ותלונות קשות 

של החקלאים בישראל, אריאל סופג 
לא מעט ביקורת על התנהלותו 
במשרד, הקשיים אותם חווים 

החקלאים כמו גם הרפתנים. בקרב 
מתנגדיו הוא לא נחשב לשר פופולרי 

במיוחד אך אריאל משוכנע בדרכו. 
בראיון מיוחד לרגל כנס הבקר, מדבר 

השר על ההסכם שנחתם, מצב 
החקלאות, מתייחס לייבוא, לעתיד 
ענף הרפת כמו גם נטישת שטחים 
חקלאיים לאור המצב אליו נקלעו 

החקלאים. אריאל אומר לנו כי הוא 
מאמין בחקלאות הישראלית "ענף 

החקלאות מעורר השראה" •

ראובן זלץ

שר החקלאות אריאל 
"כל החלטה על פתיחת ייבוא 

ללא מכס מתבצעת בהסכמה 
עם נציגי החקלאים"
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לפני כמה ימים חתמת על מסמך המכסות 
לשנת 2019, מסמך שיצר התנגדות?

"מאחר ושוק החלב הוא 'מתוכנן' אני בוחן בכל שנה כמה 
חלב מיוצר, כמה נצרך וכמה מיובש כתוצאה מעודף מכסות. 

השנה, ישנה מגמה עולמית בירידת צריכת החלב ולכן יש 
יותר מכסות מהביקוש של הצרכנים. מועצת החלב המליצה 
להוריד את המכסות, ומתוך כך, הוריתי על הורדת המכסות 

ב-45 מיליון ליטר על מנת שלא ייחסר והרפתנים לא יצטרכו 
לייבש את החלב העודף. בנוסף, הנחיתי את גורמי המקצוע 

לא לקצץ מרפתות בינוניות שמנסות להתייעל ולגדול כדי 
להיות רווחיים ולתת עוגן לרפתות ביישובי עוטף עזה ובאזורי 

עדיפות לאומית אשר חוו קשיים רבים בחודשים האחרונים 
מבחינה ביטחונית".

האם אתה שותף לדעה כי לענף החלב יש 
אתגרים מורכבים בעקבות הסכם והייבוא 

ההולך ומתגבר? 
"לא! הייבוא לא גדל בהדרגה וכל החלטה על פתיחת 

ייבוא ללא מכס, עליו אני אמון, מתבצעת בהסכם עם 
נציגי החקלאים". 

איך אתה ומשרד החקלאות נרתמים לעזרת 
החקלאים בנושא מכסות ומשבר המים?

"כפי שאני אומר תמיד - החקלאים הם לא שק החבטות, 
לא ייתכן שכל פעם שיהיה צורך בקיצוץ החקלאים יפגעו 

ראשונים. אני אמשיך ואלחם נגד הקיצוץ. בתחילת נובמבר, 
קיימתי פגישה עם מנכ"ל רשות המים, גיורא שחם, יו"ר 

התאחדות החקלאים מאיר צור, מנכ"ל התאחדות החקלאים 
אבו וילן ויו"ר התאחדות האיכרים דובי אמיתי יחד עם 

ההסכם טוב ואני פועל לחיזוק הענף. אריאל
צלם: הלל מאיר
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חקלאים מכל רחבי הארץ בנושא קיצוץ מים. בעקבות 
קיצוץ המים לחקלאות, החלטנו לכנס את ארגוני החקלאים 
והחקלאים עצמם על מנת להגיע לפתרון ראוי לכל הצדדים. 

אנחנו מתכוונים יחד עם החקלאים. אין מצב שרק החקלאות 
מקוצצת. זה לא סביר ולא צודק ולכן מבחינתי לא יהיה קיצוץ 

רק לחקלאים. כמו כן, גם אופציית הניוד מרצון לחקלאים 
עדיין קיימת. כמובן, שאני דורש פיצוי ראוי על הקיצוץ".

כיצד אתה רואה את עתיד ענף החקלאות בכלל 
וענף החלב בפרט?

 "ענף החקלאות הישראלי מעורר השראה, אני מסתובב 
בעולם ורואה את ההערצה לקדמה החקלאית, למחקר 

הישראלי ולתוצרת האיכותית של החקלאים הישראלים. 
אנו מהווים אור לגויים בכל מה שקשור בחקלאות. לפי 
מחקרי ה-OECD הציבור הישראלי צורך יותר תוצרת 
חקלאית מאשר בכל המדינות המפותחות. החקלאות 

הישראלית בעולם היא מעוררת השראה. במהלך פגישותיי 
הרבות עם החקלאים המצוינים אנו שומעים לאתגרים 
ומחליטים לפתור אותם בעזרת יצירתיות רבה ועשייה. 

בעקבות הוראה שלי ושל מנכ"ל המשרד שלמה בן אליהו 
אנו מחוללים מהפיכה של ממש ברגולציה במשרד על מנת 

להנגיש את כל השירותים שהמשרד מציע לטובת החקלאים. 
הצעדים שננקטו בשנה החולפת, הם חלק ממארג תהליכים 

משמעותיים שעשינו לטובת החקלאים". 

האם אתה לא חושש ממצב בו שטחי חקלאות, 
במיוחד בפריפריות, יינטשו כתוצאה מהמצב 

בחקלאות ויתפסו על ידי גורמים אחרים? 
"ניסיון העבר והמציאות הנוכחית מראים שהחקלאים 

מעבדים את שדותיהם עד הסנטימטר האחרון שלנו. 
נמשיך בחיזוק החקלאות והחקלאים ונגדיל את השטחים 

המעובדים."

אתה יכול לפרט יותר בנושא עזרתכם בשמירה 
על אדמות החקלאים?

"אנו פועלים במספר דרכים לסייע לחקלאים. ראשית, תכנית 
מיוחדת לחקלאים צעירים, תוספת מים בטווח הבינוני והארך 

על ידי תוספת של כמיליארד קוב, תוספת עובדים זרים 
לחקלאות, מחקר ופיתוח לגידולים חדשים )כמו קנאביס 

ואוכמניות(, פיתוח חקלאות מדייקת ושת"פ בינלאומי".   ▲

אריאל על משבר המים
"כפי שאני אומר תמיד - 

החקלאים הם לא שק החבטות, 
לא ייתכן שכל פעם שיהיה 

צורך בקיצוץ החקלאים יפגעו 
ראשונים. אני אמשיך ואלחם 

נגד הקיצוץ"

שר החקלאות על הרגולציה
"..בעקבות הוראה שלי ושל מנכ"ל המשרד שלמה 

בן אליהו אנו מחוללים מהפיכה של ממש ברגולציה 
במשרד על מנת להנגיש את כל השירותים שהמשרד 

מציע לטובת החקלאים. הצעדים שננקטו בשנה 
החולפת, הם חלק ממארג תהליכים משמעותיים 

שעשינו לטובת החקלאים...". 


