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משה (מריטו) רכס

"אני לא מתיישב טוב
עם געגועים"
את מריטו אין צורך להציג ,האיש
שזכה לתעודת יקיר הענף בכנס
הבקר האחרון ,מלווה את ענף החלב
למעלה מ 30-שנה .איש עבודה
מהזן המיוחד ,בעל עקרונות שעלה
מאורוגוואי ומאז הוא כאן ,איתנו.
במרץ הקרוב ייצא לגמלאות וזו סיבה
נהדרת לקלף קצת שכבות מהאיש
המיוחד הזה .ראיון אחרון ופרידה •

ראובן זלץ

אין בכלל ספק כי המכסות
חייבות להישאר ושיהיה מחיר
הוגן לרפתן ,מחיר המטרה יישאר
ושהמנגנון לקביעת מחיר המטרה
ימשיך להתקיים

מריטו (  )67מדריך בשה"מ הוא לא אדם נוסטלגי ,אך עדיין,
קשה שלא להתרשם מהרזומה העשיר שלו ומהדרך הארוכה
שעשה בענף החלב והתרומה הגדולה שלו .מריטו ״הגעתי
לארץ בשנת  72מאורוגואי יחד עם רות זוגתי ישר לקיבוץ
מגידו ,עבדתי שם ברפת" מספר מריטו .הפסקת לימודים
(לימודי חקלאות תואר ראשון וב 96-סיים תואר שני) עד
 1990אז עזבו הזוג את המשק ועברו לכפר הנוער מקווה
ישראל ,שם ניהל את הרפת מ 90-עד  94ולימד לבגרות 5
יחידות בחקלאות .על השנים שם הוא אומר "אהבתי את
העבודה עם הדור הצעיר ,זו עבודה חשובה מאין כמוה".
בשנת  94התקבל לעבודה בשה״מ ואז עברה המשפחה לגור
באשקלון .במרץ הקרוב ייצא מריטו לגמלאות .לזוג רכס
שלושה ילדים וארבעה נכדים .התשובות של מריטו קצרות,
נראה כי המציאות המורכבת בישראל ,נותנת את אותותיה
באיש המיוחד הזה.

למה בעצם עלית לארץ?

״מסיבות אידיאולוגיות ,הגשמה ציונית וסוציאליסטית ,מבחינתי
באותה תקופה זו היתה מקשה אחת ובלתי ניתנת להפרדה״.

מה נשאר היום משני הדברים הללו ,ציונות
וסוציאליזם?
״עדיין נשארו ,המימוש השתבש מחייך מריטו.

אז אתה בעצם מה שנקרא שמאלני?

מריטו שוב מחייך ״בהחלט ובלי בושה ,עוכר ישראל ידוע ,אתה
יודע שבכל בחירות כל הפוליטיקאים באים אלי ומתחננים שלא

הענף תלוי במדיניות הממשלה כלפיו .מריטו
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כמדריך שה"מ בדרום ,איך היית מגדיר את
המצב שם?

אצביע בעדם .כי למי שאני מצביע תמיד מפסיד״.
אך שלא תטעו לרגע בציניות של האיש הגדול הזה ,מדובר
באיש רגיש ,אכפתי ,הכואב את בעיות המדינה ואוהב את
ישראל מאוד .איש שלא שוכח לחלום ואינו נוטש את עמדותיו
גם אם הם לא ממש פופולריות .דרום אמריקאי ,כבר אמרנו?

״היתרון שיש בדרום זה שהנדל"ן עולה פחות ואז אין תחרות
בין הרפת לנדל"ן .הענף כענף מאויים כמו בכל הארץ ואחזור
על דברים שאמרו אנשים אחרים ,במלחמה האחרונה מי
שנשאר בדרום היו הרפתנים כל השאר עזבו .אני כמובן מדבר
על הישובים בעוטף הקרוב לגבול״.

נשאר לך החלום על ישראל אחרת?

״המדינה השתנתה ואני לא מחדש כאן כלום ,היא נעשתה
יותר אגואיסטית לצערי״

עתיד הענף?

״אין בכלל ספק כי המכסות חייבות להישאר ושיהיה מחיר
הוגן לרפתן ,מחיר המטרה יישאר ושהמנגנון לקביעת מחיר
המטרה ימשיך להתקיים .אלו דברים שחייבים להיות באם
המדינה רוצה בהמשך קיום ענף חלב איכותי ומצליח .אך
אתה יודע למי ניתנה הנבואה ,אני תמיד אופטימי אולי כי אין
לי משק .אני פוגש רפתנים מושבניקים המתלבטים באמת
האם להכניס לרפת את ילדיהם והאם יש לזה עתיד .במדינה
החושבת חקלאות זה לא היה צריך לקרות .עם כל המשבר
הגדול שיש באירופה ,החקלאות שם נתפסת כחשובה ביותר
ואם נלמד מאירופה ,לפחות בנושא ביטול המכסות ,הרי
שלטווח הבינוני והארוך ביטול המכסות שם לא תרם להורדת
יוקר המחיה״.

איפה זה פוגש אותך ביום יום?

״ברמה המקצועית זה שיש יותר קשיים לרפתות לשרוד
במציאות הקיימת ,בעיקר לרפתות הקטנות והמשפחתיות .כי
שוחקים את הרווח שהרפתן מקבל לליטר ולמי שיש מכסה
קטנה קשה לו לפרנס את משפחתו .ברמה היום יומית אפשר
לראות את זה בבירור בקושי הכלכלי של הדור הצעיר".

המכסות חייבות להישאר
איך אתה רואה כיום הענף?

״מאוד תלוי במדיניות הממשלה לגביו ,כי אם ינסו להוריד
את המחיר לצרכן דרך הרפתן לדעתי הם יכשלו כי את הקופון
יגזרו גם המחלבות אבל בעיקר רשתות השיווק הגדולות .כי זה
מה שקורה היום ואפשר לראות את זה בתחום הבשר .מחיר
הבשר לא ממש ירד ויש ייבוא מטורף של בשר לארץ".

למה תתגעגע?

״לא בטוח שאני אתגעגע ,אני לא מתיישב טוב על געגועים,
מה שכן אתגעגע לאנשים בענף .אבל אני לא נוסע ליבשת
אחרת ואמשיך לראות את האנשים ,לפחות בחלקם .באשר
למה שאעשה ,עדיין לא יודע ,אני זורם״ .עוד על מריטו
והסיבות שנבחר ליקיר הענף ,בכתבה נפרדת על כנס הבקר▲.

מסגריית קדם 2000
מושב אבני איתן רמת הגולן

בניה והקמת מבנים חקלאים ומבני תעשיה,
ייצור כלים וציוד חקלאי

מברכים את יוחאי וצוות רפת נופים
עם חנוכת הרפתות והמכון החדשים.
בלסבלג יצחק וצוות המסגריה

טל | 04-6763174 .פקס04-6762194 :
איציק050-8445631 :
Kedem@yaar.biz
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