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עוטף עזה
אדי פולונסקי עצבני ,נמאס לו
מחוסר היחס ,נשבר לו מממשלה
לא אכפתית והוא חושש מאוד
ממצב ועתיד הענף.
טור בועט ושוצף במיוחד של האיש,
המבטא ורעמת השיער •

ראובן זלץ

הענף לאן?..

ההסכם עם הממשלה תקוע ,אך אני לא נאיבי ולא חושב
שמכל טירוף הבחירות ,פקידי האוצר נחו לרגע .הם המשיכו
לעבוד ולהכין את הקרקע וכנראה גם הפעם יתפסו אותנו עם
המכנסיים למטה וימשיכו לעבוד על מנת ליצור עוד הסכם
שיקרב את סוף ענף החלב ,הענף היחד בחקלאות שעדיין
מצליח לשרוד .צריך להבין היטב ,השנה האחרונה אנחנו רק
שורדים ,לא ממש חיים .מהרבעון השני של  2019אפשר לזהות
ירידה ברווחיות של מעל  15אגורות לליטר וזה רק יילך ויגבר.
עלויות המזון בעליה והפדיון שלנו בירידה וגם ההורדה של
מחיר החלב לחקלאי ,באופן שרירותי ,חוסר היכולת להתייעל
ולהרוויח עוד קצת כסף בליטר השולי הרי שהמחלבות ,אין
להם מה לעשות עם החלב שלנו ,כי היבוא ,בין אם הוא רשמי
או מוסווה ,הולך וגדל מתחת לעיניים של ממשלה שהחליטה
לקבור את החקלאות בצורה גסה ובלתי אחראית וללא שום
תכנון לשנים קדימה בצורה חסרת אחריות ופגיעה בעובדי
אדמה ,רפתנים ובאלפי משפחות ברחבי הארץ .אני מאוד
מקווה ומצפה שתקום ממשלה שתבין את חשיבות החקלאות
בעיקר בפריפריה ,הן לפרנסה והן לביטחון .כל זאת מתוך
יצירת מזון חיוני ושמירה על ביטחון המזון וכמובן שמירה על
קרקעות המדינה .מאוד מקווה שהממשלה החדשה תבין ,כמו
במקומות אחרים בעולם ,שהבינו כבר מזמן שהחקלאות זה
הפתרון ולא הבעיה .האמירות ומעשים פופוליסטיים ,הביאו
לכך ש 64-אלף חקלאים ,מכל המגזרים ,נעלמו ובמצב הנוכחי,
אף אחד מאיתנו ,החקלאים הוותיקים ,לא ירצה לראות את
הבן שלו נכנס למפעל ללא עתיד .חוסר התיכנון וחשיבה
לטווח ארוך זה נושא הפוגע בכל תחום בחיינו וממש זועק
לשמיים .הממשלה המתעקשת על ייבוא וחיסול החקלאות
והייצור העצמי ,לא נבינה כי בסוף ,המחירים ,לא יירדו אלא
יעלו ,ייווצר מונופל של תאגידים וכמובן מי שיפגע חוץ
מהאזרחים זה מאות ואלפי משפחות בענפי החקלאות .למשל
נושא החמאה ,זו דוגמא מצוינת ,בגלל ששר האוצר מתנגד
לחתום בצורה בריונית ובניגוד לחוק ,על צו עדכון מחירים
על המוצרים המפוקחים ,המחלבות מעדיפות לייצר מוצרי
פרימיום הלא מפוקחים שבהם ניתן להרוויח יותר ודבר נוסף,
חוסר עודפי חלב בגלל מדיניות היבוא וחוסר יכולת לשווק את

אני מאוד
מקווה ומצפה שתקום
ממשלה שתבין את
חשיבות החקלאות
בעיקר בפריפריה ,הן
לפרנסה והן לביטחון.
כל זאת מתוך יצירת מזון
חיוני ושמירה על ביטחון
המזון וכמובן שמירה על
קרקעות המדינה
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החלב שלנו ,מביאים לכך שכבר היום לא ניתן למצוא חמאה
תוצרת הארץ מה שנותן יד חופשית לייבא חמאה ולהעלות
מחירים .זו דוגמא נהדרת לצערי ,לחוסר מדיניות וחוסר
בחשיבה כלכלית.

הקאסמים לאן?

כל זה מתרחש תוך מציאות עגומה בפריפריה ,מציאות
שבה הקאסמים ,החפירות ומטענים שונים בטכנולוגיות
שונות ,ממשיכים לפגוע בנו ,מתוך אמירות שמתי שהוא
ברור שמדינת ישראל תצטרך להגיב .הממשלה איננה מגיבה
ושריה אינם באים ואינם לוקחים אחריות ומדי יום יש כאן
אזעקות ,נפילות ,שריפות ,עפיפונים ,מטענים וחדירות ,זוהי
מציאות בלתי נסבלת שמתרחשת כבר  18שנים בעוטף עזה.
הרי ברור שבאיזה רגע נצטרך להגיב באופן אחר ,הכל שאלה
של טיימינג .צריך להבין שחוסר התגובה שלנו ,לא מתבטא
באי כניסת צה"ל לעזה .אני מדבר על מרכזי חוסן הקורסים,
התקציבים אינם מגיעים ,ילדים ומבוגרים ממתינים חודשים
לקבלת טיפול ותמיכה .אני משתגע ותוהה איפה הממשלה
שלנו? אנחנו כבר שבורים .המצב כאן פשוט בלתי נתפס ואף
אחד בממשלה לא עושה דבר ,גם אנחנו המבוגרים זקוקים
לטיפול ,אך הטיפול אינו נגיש בגלל החלטות של פקידים
ומערכת בירוקרטים שלא רואה אותנו ממטר .אני לא רואה
כפתרון את צה"ל שוקע בבוץ העזתי ,אני מדבר על פתרון
מדיני ,מתוך יצירת אלטרנטיבה חיונית לאוכלוסייה שכנה לנו.
אי אפשר להתעלם מהמצב העגום ובמציאות שבה חיים בעזה.
אנחנו והם זו מציאות אחת ,כמה שזה לא נעים לומר ויהיה
מי שיתנגד .כשאתה מגיע לחוף זיקים ואתה רואה את הביוב
העזתי בחוף ,אתה מבין כי רק פתרון כולל של כל האזור.

לדברי אדי ,פתרון מדיני ,לא צבאי .עזה

מתכננים את הרפת בשבילך

שנה טובה
ומתוקה!

מובילים בתכנון רפתות ומכוני חליבה
אגרופלן בע”מ מהנדס אבנר הורביץ
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חוסר עודפי חלב בגלל מדיניות
היבוא וחוסר יכולת לשווק את
החלב שלנו ,מביאים לכך שכבר
היום לא ניתן למצוא חמאה
תוצרת הארץ מה שנותן יד
חופשית לייבא חמאה ולהעלות
מחירים .זו דוגמא נהדרת
לצערי ,לחוסר מדיניות וחוסר
בחשיבה כלכלית

טנקים לא יפתרו זאת .זה לא שאני אוהב את עזה ,אני אוהב
את הבית שלי ורוצה להישאר ולחיות כאן והגיע הזמן שגם
לנו ,יהיו חיים נורמליים ,זו לא בקשה מוגזמת.

ביקור חקלאי

בתחילת חודש ספטמבר הגיעה לאור הנר משלחת של
חקלאים מספרד על מנת ללמוד מאיתנו על חקלאות ,בתחומי
הרפת והצומח 35 .חקלאים הגיעו ל 10-ימים לישראל ובילו
אצלנו יום שלם .הם לא הצליחו להבין איך מדינת ישראל
לא רק שלא תומכת בנו ,אלא איך המדינה מנסה לחסל את
הפרויקט המפואר הזה הנקרא חקלאות ישראלית .הם פשוט
לא קלטו את האבסורד הזה ולצערי גם אני לא▲ .
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