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מנכ"לית ארגון הצאן

"ביטול המכסות יגרום
להרס מוחלט של הענף"
הקבינט הכלכלי מדיני החליט על
ביטול המכסות בענף הצאן,
אילנית דעדוש קלפון ,מנכ"לית
ארגון הצאן היציג ,עזיזה ,מזהירה כי
הדבר יביא להרס מוחלט של הענף
ומאשימה את "נערי האוצר הרודפים
את הענף כבר שנים" .בענף החלב,
עוקבים בדאגה ויש מי שחושש כי
הדבר ישפיע לרעה על הענף ,הנסיון
לבטל את מכסות החלב ימוטט את
עדרי הצאן בפריפריה •

ראובן זלץ

ביטול המכסות בענף הצאן גורם לטלטלת ענק בקרב
החקלאים בכלל ובעלי חוות העיזים והצאן בפרט .יש מי
שחושש כי ביטול המכסות יגיע גם לענף החלב וכבר החלה
התארגנות וגיבוש פעולות בנושא זה .ענף העיזים מאוד דומה
כיום לענף הבקר ,אומרת אילנית דעדוש קלפון ,המנכלית
הנמרצת של ארגון הצאן היציג ,עזיזה "אנחנו מאוגדים תחת
אותו החוק ואנחנו מתוכננים בצורה דומה ,באמצעות מכסה
ארצית ופרטנית לכל חווה .בשנים האחרונות הענף עבר
שינויים בחלקם טובים כמו השקעות רבות בעדרים בתחומי
מיכון חליבה ,תוכנות לניהול עדר ועוד .המטרה היתה למקצע
את הענף ולעשותו איכותי ויעיל יותר .המהלך הוכיח את
עצמו וניתן לומר כי אפילו דור ההמשך החל לחזור לענף .כמו
בענף הבקר גם בענף העיזים ,מחיר המטרה נעשה באמצעות
רגולטור המאגד את כל מחירי התשומות במטרה להיות הוגן
לחקלאי ולתעשייה" .כך אילנית המתארת את מצב הענף שלא
רבים מודעים או שומעים עליו.

לצערי ,הם עובדים
בשיטת הסלמי ובכל
קדנציה הם מפרקים
עוד נתח בענף
החקלאות שגם ככה
קורס לאט

"אנחנו נרדפים על ידי נערי האוצר"

אילנית תוקפת את משרדי הממשלה ובעיקר את משרד
האוצר ואומרת "לצערי ,הענף שלנו כבר שנים רדוף על ידי
נערי האוצר שהתפיסה שלהם שונה משלנו וצר לי שהם אלה
המנהלים את המדינה .כבר שנים שהם רוצים להוציא את
הצאן מחוק החלב ולפני שבוע אושר המהלך בקבינט המדיני
כלכלי ,לצערי אושר בפה אחד גם על ידי שר החקלאות.
הטיעון העיקרי שלהם ,שזוהי מגמה עולמית ל ביטול התכנון
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המחלבות תהפוכנה לשולטות בענף והדבר בטוח לא יביא
לירידה במחיר".

התדמית של החקלאי בישראל
נפגעה בשנים האחרונות כתוצאה
ממסרים לא נכונים המועברים
לצרכן והמאשימים דווקא אותנו
ביוקר המחיה
יגרמו להרס הענף .אילנית

בענפי החקלאות לטענתם הדבר יביא להוזלה לצרכנים .אנחנו
טוענים כי המהלך יחסל את ענף הצאן בישראל ולא יוזיל את
המוצר על המדף ובטח לא יתרום להוזלת יוקר המחיה .ישראל
זו לא אירופה ,לצערי בממשלה שוכחים זאת .דבר נוסף
במדינות בעולם שבהם בוטל חוק התכנון ,יש תמיכה ישירה
וסובסידיות בענף ובחקלאים .לצערי זוהי המשך המגמה
של הרס מוחלט של ענף החקלאות בישראל ופגיעה קשה
בפרנסתם של אלפי משפחות בישראל חלקם הגדול מתגורר
בפריפריות ובישובי הספר לאורך גדר הגבול".

אילנית הודפת את הטענות כי החקלאים הם אלה האחראים
ליוקר המחיה למחירי המוצרים ואומרת "במציאות שבה
חקלאי מקבל בפתח המשק סכום של  3.6שקל לליטר ואותו
ליטר חלב נמכר ברשתות המזון ב 16-שקלים בממוצע ,הבעיה
היא לא אצל החקלאי ,אין לנו שליטה בכמה ימכרו המוצרים
על המדף .המקטע של החקלאי הוא היחיד הנמצא בפיקוח
ולצערי הממשלה מחפשת את האור מתחת לפנס".

לטענת אילנית "התוכנית של האוצר תביא לחיסול המשק
המשפחתי הקמת חוות קרובות למחלבות ולהרס מוחלט
של עשרות חוות בפריפריה .אני לא שוללת את העובדה כי

פניתם לשר החקלאות בנושא?
"אנחנו כארגון ,פנינו לשר החקלאות הנכנס ובקשנו שיפגוש
אותנו ושביחד נבנה תוכנית התייעלות לכל הענף ולכל

מאחלים

החקלאים לא אחראים ליוקר המחיה

שנה
טובה!
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ארגון הצאן תעודת זהות:

אילנית אמא לשלושה בנים  ,עומר עידו ורועי  ,נשואה
לדורון ,דורון .בן מושב ,מתגוררים במושב גורן .בעלת
דיר עיזים כ 600-חולבות .חווה ממוצעת בענף .מנכלית
ארגון יציג עזיזה ,אגודה שהוקמה בשנות השישים
המאגדת את מגדלי העיזים ברחבי הארץ .באגודה
חברים כ 50-משפחות.

המקטעים בענף החלב .נכון לעכשיו השר לא פגש אותנו ולא
הסתכל לנו בלבן של העיניים לפני שהצביע בעד הרס הענף
שלנו .ולמרות הכל יש לנו תוכנית מאוזנת וטובה המטפלת
בכל הענף ואף אחד לא מוכן להקשיב לנו".
איך אתם מתכוננים לפעול בהנחה שאכן יבוטלו באופן סופי
המכסות?
"אני מאוד מקווה שהממשלה תתעשת ,אך בכל מקרה
הצטרפנו למחאה ביחד עם כל התנועות החקלאיות וערכנו
כבר שלוש הפגנות גדולות ואנחנו נערכים להמשך המחאות
ברחבי הארץ .נעשה הכול כמובן ובמסגרת החוק ,להציל את
הענף ואת הפרנסה שלנו .אנחנו פונים שוב לכל שר או ח״כ
שישמעו אותנו ושיבינו כי ההרס כאן גדול מהתועלת.
אולי הדבר קשור לתדמית החקלאי בישראל?
"לצערי התדמית של החקלאי בישראל נפגעה בשנים
האחרונות כתוצאה ממסרים לא נכונים המועברים לצרכן
והמאשימים דווקא אותנו ביוקר המחיה .חקלאי ישראל
מתפרנסים מעבודה קשה ויום יומית והתחושה הרווחת בקרב
החקלאים זה הכושי עשה את שלו הכושי יכול ללכת .לצערי
אין לנו לובי חזק כמו למגזרים אחרים ופוגעים בנו ובפרנסה
שלנו והכי גרוע בעתיד ענף החקלאות והפרנסה של כולנו".

ענף המעסיק מאות משפחות .חוות הצאן

נקודה נוספת ואומרת "חשוב לציין כי נושא הבריאות חשוב
לא פחות מהמחיר ,כיום אנחנו מתבשרים על עליה בתופעת
מחלת קדחת מלטה בישראל .ביום שלא יהיה פיקוח ,בכלל לא
בטוח כי הצרכן יידע איזה איכות חלב הוא מקבל .כיום החלב
שלנו מפוקח ועומד בתקנים בינלאומיים מחמירים" .אילנית
מתריעה כי ענף הצאן הוא בעצם רק ההתחלה מציינת ודבריה
כבר הדליקו תמרורי אזהרה בענף החלב "תראה ,אם הממשלה
תצליח לבטל את המכסות בענף הצאן ,הם לא יעצרו וימשיכו
לכל ענפי החקלאות .לצערי הם עובדים בשיטת הסלמי ובכל
קדנציה הם מפרקים עוד נתח בענף החקלאות שגם ככה
קורס לאט .לדעתי הרפתנים צריכים להיות מאוד מודאגים
מהעתיד" .אילנית נשמעת כועסת ועצובה כשהיא מסכמת
ואומרת "תראה את האבסורד במדינה שלנו ,כשנסגר מפעל
בדרום של  50משפחות כל המדינה זועקת וכועסת עכשיו
כשהולכים לפגוע בענף הצאן ולגרום בעצם לסגירה של מפעל
חקלאי ציוני ואבטלה של מאות משפחות בכל רחבי הארץ ,אף
אחד בממשלה או בכנסת לא קם .זה עצוב ,ממש עצוב ".

הממשלה מחזקת את המונופלים

לטענת אילנית הצעדים של הממשלה גורמים להתחזקות
המונופלים וריכוזיות "חשוב להבין כי הפגיעה בענף היא קודם
כל בחקלאים ,בבנים החוזרים לעבודת חקלאות ,במחלבות
קטנות ,בספקים ,במאות מפרנסים העובדים קשה להביא לחם
הביתה .זה פשוט בלתי נתפס הנזק שייגרם באם חלילה ביטול
המכסות אכן יעבור סופית .מה שבעצם הממשלה עושה זה
להעביר את הכוח והשליטה בענף ,למחלבות ולרשתות המזון
זה פשוט אבסורד .צריך לזכור כי כיום יש חוק המאלץ את
המחלבה לאסוף את החלב מכל הנקודות הרחוקות בפרפריה,
באם החוק יבוטל ,אני צופה הרס מוחלט של הענף וקריסת
וסגירת עשרות משקים משפחתיים בפריפריה" .אילנית מעלה
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