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פרץ "היתה ירידה יותר ממה שחשבתי ברווחיות שלנו. מה 
שמטריד אותי, זה מספר המשקים שרגילים לתוצאות טובות, 

ירדו בצורה דרמטית וזה נתון שקשה לי להסביר. אני חושב 
שחלק מחבריי התקשו להתמודד עם הבלימה החזקה מדי. 

היינו בשלב של צמיחה בכל שנה מהחמש שנים האחרונות, 
פתאום הגיעה הבלימה של 2019 ויש קושי בהתאמת כל 

המערכות לכך. כשרפת ייצרה באופן קבוע 7 8 אחוז מעל 
המכסה ופתאום אומרים לאנשים סטופ תייצרו פחות 10 

אחוז, כל אחד והמספרים שלו, זה היה קשה וחלק מהמהלכים 
שאנשים עשו, לא היו מספיק מחושבים". 

ראיתם ירידה בכל הפרמטרים?
"לא בהכל, אבל ברוב הפרמטרים היתה ירידה כולל 

בפרמטרים המקצועיים, 2019 היתה שנה פחות מהממוצע. 
אני חושב שאנחנו צריכים להתרגל למספרים של 2019 מי 

שמצפה לחזור למספרים של 2017-8 חי בעננים לטעמי. 
המספרים אז היו טובים מאוד, חלקם בגלל טעויות של האוצר 

וחלקם בגלל תוצאות חריגות שלנו, רק אם נביט על תוצאות 
שומן חלבון של 2017 לעומת 2019 נבין את העניין, הירידה 

בשומן חלבון מתבטא בהרבה כסף".

אתה בטח דואג?
"אני פחות דואג מהתוצאות של 2019, אני יותר דואג 

מהעתיד, בוא נחכה בסבלנות ונראה מה יהיה בשנה הקרובה. 
אבל לדעתי 2020 תהיה דומה ל-2019 גם אם יהיה שיפור הוא 

יהיה זניח, אני כמובן מדבר ברמת המקרו. אני מוכן לחתום 
לעשר שנים הקרובות על תוצאות 2019 עם כל הכאב והצער".

בהסכם החדש המצוי כעת בתחילת המו"מ?
"תשמע, מו"מ זה פונקציה שמה שחשוב לשני הצדדים. פרנסה 

ורווחיות כל שהיא ליצרן, צריך שתהיה, כמו גם תשואה 
סבירה שתאפשר פרנסה טובה לרפתנים. באם הנתונים הללו 

לא יהיו בהסכם העתידי אז באיזה שהוא שלב אציע לחבריי 
להיפרד מהדבר הזה, הנקרא רפת. כי סתם לטחון מים לא 

שווה לנו. אני חושב שמביאים אותנו למצב שבו מנסים לגרום 
לזה שנטחן מים אז זה לא יקרה, מצטער". 

בנקודת זמן הזו, מה אתה ממליץ לחברים?
"אני ממליץ לכל מי שאני יכול, אם הוא אוהב את המקצוע 

ומצליח להתפרנס ממנו, שימשיך לעשות, מעבר לזה להמתין 
ולראות מה יילד יום. אין טעם כעת לספקולציות. אני שומע 

כל מיני תסריטים, בוא נחכה ונראה איזה הסכם יהיה ונתייחס 
אליו כשייחתם. אני מאוד מקווה שנצליח לשמור על הענף 

הזה כי הוא חשוב לנו אבל אני לא רואה רפתן שיישאר בענף 
רק בשביל כבוד ותהילה. אני עדיין אופטימי, אני חושב שבסוף 

היום נדע לגייס את הכוחות הטובים ולהזיז את הרוח הרעה 
ולצעוד קדימה".

מבחינה פוליטית, המצב כיום טוב יותר לענף?
"אני לא עוסק בפוליטיקה אני עוסק בפרקטיקה, ואם אזרחי 

ישראל רוצים חלב טוב, אז יש מי שייצר אותו. בסופו של 
דבר אף אחד לא האמין שהצרכן ירוויח מהיבוא, בטח לא 

הרבה, היה ברור מי ירוויח, היבואנים, אני לא חושב שבאוצר 
מופתעים מזה. כנראה שבאוצר לא רוצים ענף מתוכנן הם 
מאמינים בכוחות השוק, כמעט כמו אמונה דתית ונגד זה 
כמעט בלתי אפשרי לעשות משהו. החשיבה שלהם רואה 

את הכל מלמעלה ולא רואה את הפרטים למטה. אתה מוזמן 
להיכנס לאתר משרד החקלאות ולקרוא את הדו"ח הנקרא 

"שוק הבשר בישראל 2018 ותראה שגם שם אין הבדל גדול 
מאז החל יבוא הבשר".   ▲                                             ‹‹‹

פרץ שורק, רפתן וותיק ורכז 
התארגנות משקי הדרום מודע 
בהחלט לשנה הקשה שהיתה 
אך למרות כל הקשיים, הוא 
נותר אופטימי, אם כי אומר 

את הדברים כהווייתם. פרץ "מי 
שמצפה לחזור למספרים של 
2017-8 חי בעננים לטעמי" •

פרץ שורק רכז התארגנות משקי הדרום

אם אפשר לציין את הבעיות המרכזיות שענף 
החלב מתמודד איתן, סף רווחיות נמוך, חוסר 

וודאות באשר להמשך השקעות בענף, הפסקת 
ייצור באתרים פחות יעילים, בעיות סביבתיות 

ורגולטוריות וכמובן עלויות המזון המהווים 
כ-60 אחוז מהוצאות הרפת. כל אלה באו לידי 

ביטוי בדוחות הכלכליים של 2019. 
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