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עוטף פולנסקי
אדי פולונסקי ,חברנו העסוק
מהעוטף מאוד מודאג ,כרגיל.
על תחילתו של גל שריפות נוסף,
על הבחירות הקרבות ומי יהיה
שר החקלאות ,על ההסכם בין
ההתאחדות לממשל ומה יעלה
בגורלו ,על יוקר המחיה ועתיד
הענף .פולונסקי בדרכים ,זוית אישית
מעוטף עזה •

ראובן זלץ

מה יהיה עם גל השריפות שבפתח?

בתקשורת דווח על  2שריפות ,אני יודע שהיו יותר אך הדבר
לא דווח ,כמו שכל האירועים שיש לאחרונה על הגדר ,לא
רק בימי שישי ,לא מדווחים או מדווחים חלקית ובחולשה
בסגנון דיווחים על גשם בחורף .הגבול חם ולוהט ועם
ישראל לצערי לא יודע על כך ומעט מאוד אנשים באזור
יודעים והרוב באזור ,ממשיך לחשוב כי הממשלה פועלת
כראוי בנושא זה .זה לא פחות ממדהים ,רוב תושבי האזור
בעד הממשלה ובעד מדיניות ההשתקה שכאילו הכל בסדר.
הבעיה העיקרית היא שהבעיה לא תיעלם מעצמה ואני חרד
ממה שיקרה לשדות שלנו לאחר החורף .אני בהחלט מודאג
מהעתיד ,אני חושש מגל שריפות נוסף .ואני מתרשם שכרגיל
הממשלה לא נערכים לזה בהתאם והאם שוב נהיה שבויים
בגחמות החמאס .אך הממשלה בכלל לא מטפלת בזה ורק
עסוקה בכיבוי שריפות ,תרתי משמע .אני בהחלט דואג מעוד
סבב גדול שיכלול שריפות ועימותים בגבול.

הציבור לא שם לב ,אך
הייבוא גדל וגדל וזה גוזל
פרנסה מאזרחי מדינת
ישראל .חשוב להדגיש
כי לא החקלאים ולא
הרפתנים ,קובעים את
מחיר החשמל ,הדלק
ולא את המס על מזון
לבקר על המזון ולא את
המס על תוצרת המזון.
יוקר המחיה בישראל
תלוי בגורמים אחרים
ולא בנו

מה יהיה עם הנהגת החקלאות?

אחד הדברים המטרידים אותי ,זה מה יקרה ביום שאחרי
הבחירות ,מי ינהיג את החקלאות ,מי ייצג אותנו ומה תהיה
האג'נדה של הממשלה הבאה בנושאי חקלאות בכלל ובענף
החלב בפרט .שר האוצר כחלון הרי לתושבי ישראל לפני כמה
ימים כי בית המשפט מאלץ אותי להעלות את מחירי החלב
ולכן הוא הציע לתושבים לא לקנות תוצרת של המחלבות
הגדולות מה שאומר ,תקנו תוצרת חוץ .זו אמירה נוראית של
שר אוצר נגד תעשיה כחול לבן .הרי כבר ידוע כי אנחנו לא
אשמים ביוקר המחיה ובסוף מי שיידפק מדבריו של כחלון
אלו הרפתנים שכל הזמן מסיתים נגדם .הציבור לא שם לב,
אך הייבוא גדל וגדל וזה גוזל פרנסה מאזרחי מדינת ישראל.
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אנחנו צריכים לקחת דוגמא
מסקטורים אחרים ,כמו
התעשייה האווירית ולגבש כוח
שיתמוך במועמד אחד שייצג
אותנו בנאמנות ויעבוד עבור
החקלאות בישראל

דרום אדום פברואר  – 2019מקום לאופטימיות

גם בנושא הזה אני מאוד מודאג ,אנחנו צריכים לקחת דוגמא
מסקטורים אחרים ,כמו התעשייה האווירית ולגבש כוח
שיתמוך במועמד אחד שייצג אותנו בנאמנות ויעבוד עבור
החקלאות בישראל.

מה יהיה עם מועצת החלב?

אדי פולנסקי חבר וועדת הביקורת במועצת החלב מאוד
מודאג "מתוך היכרות עם מצבה של המועצה ,המצב לא
טוב ויש מי שרוצים לפגוע במועצה .לצערי מועצת החלב
תחת מתקפה וזה דבר העשוי לפגוע בנו הרפתנים ולאיים
על כל נושא המכסות בענף .תראה ,ברגע שלא יהיה כסף
למועצת החלב לוויסות ,לייבוש ולמכירה של חמאה לחו"ל
וחלב מיובש ,אז נושא המכסות ייפול מהר מאוד ואנחנו
נידרש להחלטות כלכליות באופן ישיר .אם אנחנו הרפתנים
נשלם יותר את ההיטל למועצת החלב ,או פתרון יצירתי
אחר מההתאחדות על מנת להציל את המועצה ואת מנגנון
המכסות .בשלב זה כל עוד אנחנו רוצים שיהיו מכסות
המועצה חייבת להיות בעלת יכולת לוויסות העודפים
והעברת בין חלב קיץ לחורף ,ברגע שאין כסף ,כל ההליך
נפגע .המצב מאוד מדאיג ואני מקווה כי המועצה וגופי הענף
ימצאו את הדרך הנכונה להמשיך קדימה בצורה שלא תפגע
במועצה .מיכל קראוס עושה עבודה טובה ,במציאות מאוד
מורכבת וכעת שקבלה שנה נוספת לכהונתה ,אני מקווה כי
כל הגופים יתאחדו ביחד להצעיד את הענף קדימה ולעתיד
טוב יותר"▲ .

חשוב להדגיש כי לא החקלאים ולא הרפתנים ,קובעים
את מחיר החשמל ,הדלק ולא את המס על מזון לבקר על
המזון ולא את המס על תוצרת המזון .יוקר המחיה בישראל
תלוי בגורמים אחרים ולא בנו .כשאני מסתכל על המפה
הפוליטית בישראל ,אני בהחלט מודאג ממי שינהיג את
החקלאות בעתיד ומי ימונה לשר החקלאות .דיברתי עם בוגי
יעלון לפני כשבועיים והוא טען בפניי שהוא דואג לחקלאות
וידאג לחקלאים ושהוא כבר פועל בנושא ,אך לא נראה
לי שהוא שואף להיות שר החקלאות .לעומת זאת מאוד
מדאיג שח"כ חיים ילין נפלט בעצם מהמערכת וזאת לאחר
שהאג'נדה שלו בעד החקלאות והיה מראשי הלובי החקלאי
ופעל רבות למען החקלאות וענף החלב .אני מודאג ממינוי
של אדם שיגיע למשרד החקלאות כמו השר העכשווי או
הקודם ולא יפעל באמת למען החקלאות בישראל .החקלאות
חייבת חבל הצלה כמו גם ענף החלב וחייבים לוודא ששר
החקלאות הבא יהיה איש המבין את הבעיות וחשיבות הענף.
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