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משק הבקר והחלב 397

מסע חייו של ניר מאיר, יכול בקלות לסמן את ההיסטוריה 
של התנועה הקיבוצית בארץ, מאיר, חבר קיבוץ קבוצת שילר, 
דור שלישי משני הצדדים, בעבר כיהן כרכז משק של התק״מ 
והתנועה הקיבוצית, חבר במועצת החלב, מועצת הלול, היה 

ממקימי התאחדות חקלאי ישראל. בשנת 2002 הקים את 
ק.מ.ה קבוצת מנהלים הטרוגנית, קואופרטיב של יושבי ראש 

קיבוציים ושימש כמנכ״ל הארגון במשך 9  שנים. בשנת 2015 
נבחר למנכ״ל התנועה הקיבוצית אך למעשה מאז 1992 מעורב 
בכל הנושא הכלכלי בתנועה הקיבוצית ונחשב לאחד מהקולות 

החזקים והברורים בתנועה. מקברניטי ההסדר הקיבוצי 
שאליו הוא מתייחס מיד בתחילת הראיון ״בשנת 2002 60% 

מהקיבוצים היו פושטי רגל כיום אין אף קיבוץ שהוא חדל 
פירעון, זה פשוט נס כלכלי. למעשה, מצבה הפיזי של התנועה 

הקיבוצית מעולם לא היה טוב יותר. יש יותר אנשים, יותר 
חברים, יותר ילדים יותר בתים והרבה יותר כסף ממה שהיה 

אי פעם. יש רשימת המתנה ב-220 קיבוצים, כך שמצבנו 
טוב״. ואכן, בעוד מצבם של הקיבוצים בישראל טוב מתמיד, 

הרי שיש את הצד השני של המטבע לצד ההצלחה של התנועה, 

ניר מאיר נמצא כבר מזה למעלה 
משני עשורים במרכז קבלת 

ההחלטות של התנועה הקיבוצית. 
הוא מאנשי המפתח בתנועה 
הקיבוצית ונחשב כיום לאחד 

מהחזקים בה. את דבריו הוא אומר 
ברהיטות ומבלי להסתיר את האמת 

כפי שהוא רואה אותה. מאיר, 
מקברניטי ההסדר הקיבוצי המכיר 

היטב את עולם החקלאות הקיבוצית 
אומר לנו בראיון מיוחד ״זה הסכם 
שמאוד קשה לשווק אותו כי הוא 
הרע במיעוטו. אין שום ספק כי 

בשנה הבאה יהיה יותר רע מאשר 
השנה. אך באותה נשימה אם לא היה 
ההסכם, מצבם שלא אלה המבקרים 
אותו היום היה פי אלף יותר גרוע" •

ראובן זלץ

ניר מאיר מזכ״ל התנועה הקיבוצית
״ההסכם הוא הרע במיעוטו״
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הרי שאין בכלל ספק כי המדיניות הממשלתית מנסה כל העת 
לפגוע, לקצץ הן בתנועה והן בחקלאות ולראות עד מתי ניתן 

יהיה "להרעיב את הסוס ושהוא ימשיך ללכת ולעבוד". 

ניר "אנחנו מתנהלים מול ממשלה העוינת 
את החקלאות"

ניר מאיר פותח את החלון במשרדו בקומה השביעית בבנין 
הישן במרכז ת"א ומראה לנו את הנוף האורבני של העיר 

הגדולה בישראל, עשרות מגדלים מכל צד ואומר ״הנה שיא 

ניר מאיר מזכ״ל התנועה הקיבוצית
״ההסכם הוא הרע במיעוטו״

מאוד מקווה שהממשלה וראש הממשלה יתעשתו. ניר מאיר
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האסקפיזם, כאן בונים את הדירות היקרות בישראל, במקום 
המסוכן בארץ, צמוד לבור החדש של צה"ל, אנשים מתנהלים 
כאן כאילו שהם בשוויץ ולכן גם מתעסקים אחרי מבצע 'צוק 

איתן' במחיר המילקי. חיים במציאות של פרסומות בטלוויזיה 
וכל התופעה הזו מתבטאת במוטיבציה האין סופית של משרד 
האוצר ושל ראש הממשלה לפגוע בענף החלב. ומול המציאות 
הזו נחתם ההסכם והיינו חייבים להגיע למה שאפשר להגיע כי 

האלטרנטיבה היתה ביטול המכסות ויבוא חופשי שהתוצאה 
שלו היתה  שבארץ היינו רק מייצרים את המוצרים הניגרים 
בלי רווח, זו המציאות שכפתה את  ההסכם, הסכם שהמו״מ 
שלו נערך שנתיים ומכיוון שיציבות זו נשמת אפו של הענף, 

ההסכם היה חשוב״. 

אתה בעצם אומר שההסכם הוא ברע במיעוטו?
״כן, בגדול, זו המציאות לצערי, זה הסכם שמאוד קשה 

לשווק אותו כי הוא הרע במיעוטו. אין שום ספק כי בשנה 
הבאה יהיה יותר רע מאשר השנה. אך באותה נשימה אם לא 

היה ההסכם, מצבם שלא אלה המבקרים אותו היום היה פי 
אלף יותר גרוע. אותם המבקרים כיום, ביקרו לפני שנים את 
הסכם לוקר והם בעצם חייבים את הישרדותם להסכם הזה. 
ברור לגמרי שאם המדינה היתה שומרת על התכנון ומבינה 
את תפקידה של החקלאות ולא רק בייצור מזון אז בכלל לא 

היו את המאבקים האלה. אף אחד מאיתנו לא אוהב להרוויח 
פחות אך אנחנו עובדים מול כוחות מאוד חזקים הנמצאים 

בשלטון והם לצערי רואים בחקלאות מערכת לייצור מזון 
בזול ותו לא וכאן מתחילה הבעיה, השלטון עויין את 

החקלאות והחקלאים".

הזכרת את מבצע 'צוק איתן' והמילקי, למה?
"בשנת 2014 היה בישראל סוג של 'תשדיר' של 51 יום שבו 
כל אזרחי המדינה ראו את שטחי הקיבוצים בעוטף עזה, זה 
קרה במהלך "צוק איתן", הם ראו את השטחים החקלאיים, 
את הקרבה לגבול, את התושבים וכיצד הם חיים במציאות 
בלתי אפשרית. ואז אמרתי לעצמי שהישראלים רואים את 

המראות והם יבינו את הכל ובעיקר יבינו את מורכבות 
המציאות והקושי להתפרנס שם. אך חודש וחצי אחרי 

זה, השיח הציבורי בישראל עסק במחיר המילקי בברלין, 
הרי זה צירוף המילים הכי אנטי ציוני שאפשר להעלות 

על הדעת. אני קובע כאן ועכשיו כי הציונות אינה פרויקט 
כלכלי רווחי. מילקי הוא מוצר מותרות וההתייחסות זה 

מחירו בברלין? הרי זה אבסורד, אבל תשמע המדינה הזו 
היא מדינה מטורפת". 

ומה אתה אומר לבעלי המחלבות האומרים כי 
הם קונים חלב יקר יותר מאירופה?

״אם התנאי שהם יקנו חומרי גלם בהפסד אז אין להם זכות 
קיום. יש בכלכלה מונח הנקרא יתרון יחסי, אין יתרון יחסי 

בתעשית חקלאות במדבר. לייצר חלב בישראל יותר יקר 
באירופה ומי שלא משלים עם כללי משחק כאלה, הרי שהוא 

יכנס להרפתקאות שיגרמו לנזק״. 

הקיבוצים היום בריאים כלכלית. ניר

״אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת 
תפנית היסטורית כי שלל 

הגזירות הנופלות עכשיו על הענף 
תוציא לצערי הרבה רפתנים 

מהענף ותקטין את הרווחיות 
של הנשארים ובסופו של דבר 

אם לא יהיה סיוע של המדינה כל 
תעשיית הגבינות תושמד וייצרו 
כאן בישראל רק מוצרים ניגרים. 

המדיניות הזו להבנתי מובילה 
לקטסטרופה ואני מאוד מקווה 
שראש הממשלה יתעשת ויבין 
כי ענף החלב הוא הרבה מעבר 

למספרים וכלכלה״
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הבעיה היא לא ההסכם, 
אלא המדיניות הממשלתית

במדינת ישראל יש 8,000 חקלאים ו-8 מיליון לקוחות וכל 
פוליטיקאי יודע לעשות חשבון, אומר לנו ניר מאיר וממשיך 
"הנחת המוצא של המדינה היא שגם 2,000 חקלאים ימשיכו 

לעבד את כל השטח מבלי להפסיד, זו הנחה שגויה ולכן 
הממשלה משחקת באש במדיניות הזו. כשקרקעות יתחילו 
להינטש בעיקר בפריפריה, דבר שקורה כבר עכשיו בעודנו 

מדברים, זו תהיה מגמה שאי אפשר יהיה לעצור אותה וענף 
החלב מחזיק בהמון קרקעות, בעיקר לייצור מזון לפרות״.

איך אתה רואה את עתיד הרפת הישראלית?
״אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת תפנית היסטורית כי שלל 

הגזירות הנופלות עכשיו על הענף תוציא לצערי, הרבה 
רפתנים מהענף ותקטין את הרווחיות של הנשארים ובסופו 
של דבר אם לא יהיה סיוע של המדינה כל תעשיית הגבינות 

תושמד וייצרו כאן בישראל רק מוצרים ניגרים. המדיניות 
הזו להבנתי, מובילה לקטסטרופה ואני מאוד מקווה שראש 

הממשלה יתעשת ויבין כי ענף החלב הוא הרבה מעבר 
למספרים וכלכלה״. ניר מאיר מזכיר לנו את המאבקים 

הקרובים מול הממשלה "כל נושא הטיפול בשפכים, במידה 
וייכנס לחוק הרי שזה יקטין עוד את הרווחיות, קיים 

ממשק בעייתי בין התאחדות הרפתנים למועצת החלב 
בסוגיות מימון והדבר השלישי, השחיקה המתמשכת בענף.                                                                                              

המושבניקים בהחלט צודקים בהתנגדות שלהם, אך ההסכם 
הזה לפחות יבטיח את פרישתם בכבוד והם יקבלו פיצוי. אם 
לא היה הסכם הם היו גוססים לבד, צריך להבין, הבעיה היא 

לא ההסכם אלא המדיניות ואנשים חייבים להבין את זה ואני 
אומר שוב, ההסכם נוראי אך הוא הרע במיעוטו כי בלעדיו 

היה הרבה אבל הרבה יותר גרוע״. 

מילה לסיום?
״תשמע אני מקווה ומייחל שהציבור בישראל יתפכח ויבין 

כי החקלאות הישראלית היא לא רק מכונה לייצור מזון 
אלא גם מחזיקה את קרקעות המדינה. חשוב שנבין כולנו 
שלתקן מצב הרוס זה הרבה יותר קשה מלא להרוס בכלל 

וכעת אנחנו בתקופה קריטית. רוצה להזכיר לכולם כי 
בכל העולם מסבסדים את החקלאות כולל ארה״ב, מאחר 

שגם בכלכלות הקפיטליסטיות ביותר, כולם כבר הבינו את 
חשיבות החקלאות מעבר לייצור מזון, הדרך היחידה זה להבין 

שחקלאות זו לא כלכלה ויפה שעה אחת קודם״.    ▲

הרחקת יונים
ממרכזי מזון

ורפתות
הדברת זבובים 

ומכרסמים ברפתות

ריסוס 

נגד זבובים ברפתות  

בכל הארץ בחומרים 

מתקדמים ביותר

עמית הדברות
קיבוץ בית השיטה 1080100

פקס 04-6537428
עמית המאירי 054-7070780

amitha911@gmail.com
amithadbarot.com

אם לא היה ההסכם, מצבם של 
אלה המבקרים אותו היום היה פי 
אלף יותר גרוע. אותם המבקרים 

כיום, ביקרו לפני שנים את הסכם 
לוקר והם בעצם חייבים את 

הישרדותם להסכם הזה
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חשיבות החקלאות מעבר לייצור מזון, הדרך היחידה זה להבין 

שחקלאות זו לא כלכלה ויפה שעה אחת קודם״.    ▲

הרחקת יונים
ממרכזי מזון

ורפתות
הדברת זבובים 

ומכרסמים ברפתות

ריסוס 

נגד זבובים ברפתות  

בכל הארץ בחומרים 

מתקדמים ביותר

עמית הדברות
קיבוץ בית השיטה 1080100

פקס 04-6537428
עמית המאירי 054-7070780

amitha911@gmail.com
amithadbarot.com

אם לא היה ההסכם, מצבם של 
אלה המבקרים אותו היום היה פי 
אלף יותר גרוע. אותם המבקרים 

כיום, ביקרו לפני שנים את הסכם 
לוקר והם בעצם חייבים את 

הישרדותם להסכם הזה

mailto:amitha911@gmail.com

