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בן ברק שידע במהלך חייו מאבקים רבים שרובם נותרו 
חסויים, נאבק כיום, בין השאר, על עתיד החקלאות 

הישראלית במגרש הפוליטי, כח"כ ב'יש עתיד'. לח"כ בן ברק 
אין אשליות באשר למציאות הפוליטית בישראל וכמי שבמשך 

עשרות שנים נלחם למען בטחון ישראל במסגרת תפקידיו 
במוסד, לא חושש להילחם גם בשדה הפוליטי. בן ברק המכהן 

כראש השדולה החקלאית בכנסת, בן מושב נהלל, בבעלות 
משפחתו רפת פעילה, המודע היטב למצב החקלאות בכלל 
וענף הרפת בפרט. בראיון מיוחד שערכנו איתו ב.10.7 הוא 
אומר "הצמצום המתמשך של מספר החקלאים בישראל זו 
נקודה שאנחנו חייבים לשים לב אליה. האם אנחנו רוצים 

חקלאות שתהיה בבעלות אוליגרכים או תאגידים גדולים או 
שרוצים חקלאות מפוזרת ויהיו חקלאים בכל רחבי הארץ 

ובעיקר בפריפריה". 

נדמה כי סיפור "יוקר המחיה" מכריע בעיקר את 
המשקים המשפחתיים?

" כיום כבר אין ספק כי יוקר המחיה אינו באשמת החקלאים, 
נהפוך הוא. יש לנו חקלאות טובה בישראל ואנחנו חייבים 

לדאוג למשקים המשפחתיים בפריפריה, המשקים הללו הם 

ח"כ רם בן ברק, מי שהיה המשנה 
למוסד ואיש מבצעים בארגון החשאי 
במשך שנים רבות, מכהן כיום כיו"ר 

השדולה החקלאית בכנסת. 
בן ברק "החקלאות הישראלית 

מתמודדת עם משבר הקורונה בצורה 
יפה, למרות הממשלה. הישראלים 

יודעים לצרוך תוצרת כחול לבן וגם 
תומכים ביצרנים כחול לבן. הקורונה 

הוכיחה שוב עד כמה הביטחון 
התזונתי זה דבר חשוב והחקלאים 

עומדים במשימה זו למרות הקשיים 
שהממשלה מעמידה להם" •

ראובן זלץ

רם בן ברק 
"המדינה חייבת להגן 

על החקלאים"

"הצמצום המתמשך 
של מספר החקלאים 

בישראל זו נקודה 
שאנחנו חייבים לשים לב 
אליה. האם אנחנו רוצים 
חקלאות שתהיה בבעלות 

אוליגרכים או תאגידים 
גדולים או שרוצים 

חקלאות מפוזרת ויהיו 
חקלאים בכל רחבי הארץ 

ובעיקר בפריפריה"
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מנועי צמחיה למקומות מרוחקים בפריפריה וגם שומרים 
על השטחים החקלאים. לגבי הטענות על יוקר המחיה, אני 

חושב שזה שמאשימים את החקלאי זה פשוט אינו נכון שלא 
לומר פופוליזם. לא ראיתי שייבוא הגבינות מאירופה הוריד 

את עלות הגבינות, כך גם פירות וירקות, מישהו בדרך מרוויח 
כסף, מדובר בפערי תיווך, הרבה אנשים גוזרים קופונים על 

חשבון החקלאים". 

אם הדבר היה תלוי בך, מה שני הדברים 
המיידיים שהממשלה צריכה לעשות בנושא זה?
"שני דברים עיקריים, האחד, הוזלת עלויות של החקלאי, אין 

סיבה לתשלום מיסים גבוהים על עובדים זרים ואין סיבה 
שלא נסבסד את המים לחקלאות ובניית מערכת שיווק ישירה 

מהחקלאי לצרכן בצורה ממוסדת ממוחשבת וכזו שהחקלאי 
יידע כמה הוא מקבל, בכל עת ובכל שעה". 

ענף החלב נמצא בצומת דרכים קריטית, דעתך 
בנושא?

"תראה, יש לנו ענף חלב מהמפוארים בעולם, יש הבנה גורפת 
ששוק החלב ושוק הביצים, חייבים להיות מתוכננים. באשר 

לשוק החלב, חייבים להגיע להסכם טוב שיאפשר לחקלאי 
רווח סביר וקיום בכבוד".

וכמובן הרפת המשפחתית ההולכת 
ונעלמת לצערנו?

 כן, תודה ששאלת, זה אולי הנושא החשוב מבחינתי, שמירה 
על הרפת המשפחתית, כמו גם המשק המשפחתי. חייבים 

לעודד את המשק המשפחתי, אני בקשר עם שר החקלאות 
ושר האוצר. אנחנו בודקים כיצד ניתן ליצור משק מתוכנן, 

שיהיה יעיל ורווחי, בגדול צריך לייצר מנגנון של מחירים 
לשמור על הרפת המשפחתית בכל מחיר. ח"כ בן ברק
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ולהגדיר מה זו רפת משפחתית ממוצעת ואז למיליון הליטר 
הראשונים יהיה מחיר אחד ול-40 אחוז מעל מיליון ליטר יהיה 
מחיר אחר שיופנה להכנת גבינות קשות כדי שהמחלבות יוכלו 
להתחרות עם היבוא בחו"ל. יכולים להיות גם רעיונות אחרים 

ובתנאי כאלה שיאפשרו לרפת המשפחתית לחיות בכבוד 
ובפרנסה טובה. אם לא יהיה לנו משק משפחתי לא תהיה 

לנו פריפריה חקלאית אלא שדות המוחזקים על ידי תאגידי 
ענק ואת זה אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים חקלאים שיגורו 

במטולה, שתולה, בדרום הרחוק וישובים לאורך הגבולות, 
זה בהחלט נכון לחלב אך נכון גם בענפים נוספים כירקות 

ופירות". 

יש אורכה של כשנה להגעה להסכם מול 
הממשלה, אתה אופטימי?

"תרשה לי בהזדמנות זו, לפנות לרפתנים ולבקש מהם 
שיתחילו לדבר בקול אחד אל מול האוצר ומשרד החקלאות 

ולהיות מאוחדים, אני בקשר עם כולם ואני מעריך שיש סיכוי 
טוב שהסכם החלב הבא, יהיה הסכם טוב יותר מהקודם, 

לטובת כולם".

הבנתי שאתה פועל במרץ למען חקיקת 
חוק החקלאות?

"כן בהחלט, אני פועל כיום לחוקק את חוק החקלאות ואני 
מקווה מאוד שתהיה תמיכה רחבה של קואליציה ואופוזיציה 

ולאחר שהחוק יעבור, לא יתקבלו החלטות בנושאי החקלאות 
הסותרות את רוח החוק, האומרת כי חקלאות זה ערך 

ציוני עליון ויש בו מרכיבים הרבה מעבר לחור שבשקל, 
המחיר לצרכן הוא פקטור חשוב אך אחד במכלול הגדול 
של החקלאות. גם חקלאים מעוניינים שהמחיר יירד אך 

האקסיומה שבה יוקר המחיה רק באחריות החקלאים, איננה 
נכונה גם במבחן המציאות והתוצאה".

לסיום, מילה על המצב במדינה?
"אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי כלכלי עולמי 

מהגדולים שהיו בהיסטוריה ולצערי הרב המדינה לא 
מטפלת במשבר כמו שצריך ואינו מטופל במקום הנכון, 

קרי משרד הבטחון. לכן מה שרואים היום זה כאוס וללא 
תוכנית סדורה".   ▲

חייבים לגבש הסכם חדש שיבטיח רווח הוגן לחקלאים. 
תמונה מטקס השקת שדולת החקלאות בכנסת מאי 2020. 

צילום: יוסי אלוני אין סיבה שלא נסבסד את 
המים לחקלאות ובניית מערכת 
שיווק ישירה מהחקלאי לצרכן 

בצורה ממוסדת ממוחשבת וכזו 
שהחקלאי יידע כמה הוא מקבל, 

בכל עת ובכל שעה


