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משק הבקר והחלב 407

גם מתנגדיו הפוליטיים מהאופוזיציה יאמרו כי המינוי 
שלו לתפקיד שר החקלאות, הוא מינוי ראוי של אדם הבא 
מהמגזר, יודע היטב את מגבלות הגזרה, היה בעברו במגוון 

תפקידי ומגיע עם אג'נדה הרואה בחקלאות הישראלית נכס 
עליו יש לשמור מכל משמר. לא קל יהיה לו, לשר החקלאות 
אלון שוסטר, הוא מתנהל בממשלה גדולה ומסוכסכת, ראש 

ממשלה המקדש את השוק החופשי ו"יוקר המחיה", אך 
שר החקלאות לא נבהל ואומר לנו "מה שחשוב זה יצירת 

אטרקטיביות של דור חקלאים חדש, על ידי יצירת מעטפת 
כלכלית שתייצר אופק, אמון ופרנסה מכובדת לאנשים 

העוסקים בחקלאות בארץ."

בעשור האחרון מספר החקלאים הולך 
ומצטמצם, איך ניתן  לעצור תופעה זו ולחזק 

את החקלאות כחול לבן?
 "מספר החקלאים אכן מצטמצם ואנחנו רואים את זה בכל 

המקומות. חלק ממנו זה תהליך טבעי של צמצום האמון 
הכלכלי שהוא אוסף של מספר נושאים. זה דורש השקעה 

בציוד, בידע ודבר נוסף שבו אנחנו מתמקדים כרגע מול 

יש כמעט קונצנזוס מקיר לקיר כי 
מינוי אלון שוסטר לתפקיד שר 

החקלאות ופיתוח הכפר הוא מינוי 
טוב. יליד קיבוץ מפלסים וכמי שבא 

מההתיישבות העובדת, שוסטר 
רואה בחקלאות כחול לבן, ערך 
ציוני חשוב. הוא נכנס לתפקידו 
בתקופה אולי הקשה, המורכבת 
והסוערת ביותר שידעה המדינה 
בכלל והחקלאות בפרט. בראיון 

מיוחד ל'משק הבקר והחלב' אומר 
לנו שר החקלאות שוסטר "המטרה 
היא כמובן לשמר המכסות ולייצר 

רווחיות ראויה ליצרנים" •

לשמור על המכסות. השר שוסטר

ראובן זלץ

שר החקלאות מיוחד ל'משק הבקר והחלב'
"אני מאוד מקווה שנגיע להסכם שישמר 

את ענף החלב וישמור על היצרנים"
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האוצר, תמיכות ישירות לחקלאים במקום תמיכה עקיפה כמו 
המכסים.  אך זה נושא שצריך לבדוק לעומק וברצינות. בסופו 
של דבר אנחנו עוסקים ביצירת אוירה חדשה בחקלאות, אבל 

זה לא יכול להיעשות בבליץ. שר האוצר רוצה לעשות כמה 
שינויים מהירים, האחד הפסקת המכסים ומעבר לתמיכות 

ישירות והדבר השני, קשור לענפי הצומח, העברת האחריות 
המיניסטריאלית מהחקלאות לאור וזה בלתי קביל לחלוטין 

מבחינתנו. ניצבים בפנינו אתגרים לא פשוטים, אך אני מאמין 
בחקלאות הישראלית והמטרה שלנו, לייצר רפורמות ולתת 

בטחון כלכלי לחקלאים בישראל".

ענף החלב נמצא בתקופה של חוסר וודאות 
לגבי העתיד ולקראת הסכם עם הממשלה, איך 

אתה רואה את המצב?
"אנחנו צריכים להמשיך לייצר 100 אחוז מהחלב הניגר בארץ 
ואחוזים גדולים עד כמה שניתן של הגבינות ומוצרים נלווים. 
לא נמנע ולא צריך למנוע באופן גורף יבוא, אך אנחנו חייבים 
לייצר מצב ארוך טווח ולייצר אופק כלכלי בצורת הסכם ארוך 
טווח. לפני מספר שבועות העברנו חוק המאפשר לנו במהלך 

בשנה הקרובה להגיע להסכם חדש שיבטיח את התייעלות 
הענף, מחירים הוגנים לחקלאי ולצרכן. המשימה שלנו היא 

לשמור על רפת השיתופית והמושבית ואין ספק שצריך 
לאפשר להמשיך להתייעל ובאותה נשימה, לשמור על רווחיות 

היצרנים ונתינת אופק כלכלי לשנים ארוכות".

ובמילה אחת, האם אתה בעד שמירה על ענף 
החלב במתכונתו, במסגרת חוק החלב?

"בהחלט, אני בעד שמירה על מכסות החלב וחוק החלב ואני 
מאוד מקווה שנגיע להסכם שנוכל לשמר את הענף ורווחיותו. 

אך חייבים להיות ריאליים ולהבין כי יש כאן שני צדדים 
למטבע ובכל הסכם נהיה חייבים להמשיך ולהתייעל וכמובן 

לשמור על מחירים הוגנים ונמוכים עד כמה שניתן לצרכנים".

מה דעתך על היבוא ?
"היבוא הוא לא אויב העם והוא בהחלט מתחרה לגיטימי 

במשק מודרני. אבל הדילמה היא ששני ערכים מתנגשים זה 
בזה, היבוא מצד אחד והייצור המקומי מצד שני, אנחנו לא 
יכולים להתייחס ליבוא כאל רעה חולה. בסופו של דבר אף 

אחד לא רוצה מתחרים בעסק שלו. ומנגד אנחנו מבינים את 
החשיבות האדירה של יצירת בטחון תזונתי בישראל ואם 

מישהו שכח את זה, הגיע משבר הקורונה והראה שוב, עד כמה 
חשוב לשמר ולשמור על הייצור המקומי. ולכן אנחנו נמצאים 
במערכת של הגנה ואיזונים, כאשר יש לוודא המחירים אינם 

גבוהים מדי. היבוא הוא כלי לגיטימי אך צריך להשתמש בו 
בחוכמה. אני חושב שכולנו רוצים משק ליברלי אך גם לא 

רוצים לגרום לקריסה של משק החלב הארץ. נמשיך לחפש את 
נקודת האיזון, זה לא פשוט, אך אנחנו על זה. חייבים לוודא 

שהיצרנים המקומיים לא יפגעו לאורך הדרך, אסור לרגע אחד 
לשכוח אותם".

הכתובת שלך למלגזות!

במבצע!

2.0  2.5  3.0 טון
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בתוך כל הכאוס העכשווי, מישהו מקשיב לך 
באוצר?

"יש עשרות אלפי אנשים במגזר הציבורי, זו ללא ספק מציאות 
מורכבת, השאלה היא שאלה של משאבים, האם נצליח 

ליעד תקציבים לרפורמות ראויות והאם נצליח לגבש תמיכה 
פוליטית ראויה, אני חייב לומר שהחקלאות נתמכת על ידי לא 
מעט פקידים בכירים ופוליטיקאים ובסופו של דבר זה תפקידי, 
לייצר אווירה שתביא להסכמים והחלטות שיקחו בחשבון את 

חשיבתה של החקלאות כחול לבן".

אי אפשר ללא שאלה פוליטית, אתה בוודאי 
מודע לכעס בקרב מצביעי כחול לבן על הכניסה 

לממשלת נתניהו?
"כן, בהחלט, בתוך עמי אני חי ומודע לביקורת, אך חייב 

לומר שאני גאה על ההחלטה שקבלנו לטובת מדינת ישראל, 
אני מתקשה לתאר מצב שבו היינו כעת במערכת בחירות 

או בממשלת מיעוט ימנית. אני לא נבהל מהקושי ולא נבהל 
מהכעס הציבורי, אך אנחנו החלטנו לא להיות עוורים לפעול 

למען ישראל. אני לא מצליח להבין את העמדה התוקפנית 
נגדנו, הרי כל האופציות האחרות היו הרבה יותר גרועות. 
אני כן יכול להבין את הכעס שחברנו לנתניהו למרות מה 

שהבטחנו אך אנחנו רוצים את טובתה של מדינת ישראל". 

לסיום, גנץ יהיה ראש ממשלה?
"הנבואה נתנה לשוטים, אנחנו כעת פועלים ללא הרף ומסביב 
לשעון למען ישראל, אני מעריך שבחירות לא יהיו בזמן הקרוב 

ומאוד מקווה שהממשלה אכן תסיים את ימיה כפי שנקבע 
בהסכם".   ▲

לייצר אופק כלכלי לחקלאי ישראל. השר שוסטר

אני חושב שכולנו רוצים משק 
ליברלי אך גם לא רוצים לגרום 
לקריסה של משק החלב הארץ. 

נמשיך לחפש את נקודת האיזון, 
זה לא פשוט, אך אנחנו על 

זה. חייבים לוודא שהיצרנים 
המקומיים לא יפגעו לאורך הדרך, 

אסור לרגע אחד לשכוח אותם

אברהם בומה שביט 3, מרכז עסקים לב שורק, ראשון לציון
03-9663355 פקס    |   03-9662233 ן  טלפו
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לנו הפתרון
המושלם והמקצועי

לכל מפגעי הריח 

למה לשלם
קנסות מיותרים???

אייר טופ 
מתמחה למעלה

מ-20 שנה בפתרונות
יחודיים ומוכחים 

בנטרול מפגעי ריח 
מהרפת, מהדיר

ומהלול

למה לריב עם השכנים?


