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שמיל בלברמן
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רכז התארגנות רפתות הנגב והעוטף

״הדבר החשוב ביותר,
ההון האנושי״
 27רפתות נמצאות באזור המנפיק
מדי שנה את הרפתות הטובות
ביותר בארץ מבחינת ביצועים ,עם
מכסה של  140מיליון ליטר לשנה
ועתיד לוט בערפל מבחינת ההסכם
העתידי מול הממשלה ,שמיל חושש
מאוד לעתיד ואומר "אם יפגעו לנו
בתכנון זו תהיה מכה אנושה לרפת
הישראלית" •

 30שנה בענף ,אתה חושש לענף?

"לצערי אני מאוד חושש לעתידו של הענף כי אם יפגעו לנו
בתכנון זו תהיה מכה אנושה לרפת הישראלית ותראה מה קרה
בענף הפטם שמאז ביטול התכנון הוא קרס לגמרי והענף כולו
עבר לידי אוליגרכים .אנחנו בפריפריה ,מקומות התעסוקה
מוגבלים והפגיעה בענף הרפת תפגע לא רק בנו ,אלא זו
שרשרת של אנשים ,חברות ובעלי מקצוע שונים".

"למרות שהרפתות בנגב ובעוטף נחשבות לרפתות מצטיינות
בפן המקצועי והכלכלי ,גם לנו היתה לצערי שחיקה של
כ 15-אחוז ברווחיות .הסיבה העיקרית היא כמובן הירידה
הדרמטית במחיר המטרה וכמובן ההתייעלות ודבר נוסף
מחירי המזונות הגסים היו בעליה .למרות שהיתה עליה בייצור
החלב ,במוצקים ובשאר הפרמטרים ,זה לא התבטא ברווחיות
הענף ,השחיקה במחיק המטרה פגע בנו קשה .למרות כל זאת,
נמשיך להיאבק בעד התכנון ,זאת אומרת שמחיר המטרה
יישאר כי זו האלטרנטיבה הטובה ביותר לרפתות בפריפריה".

בממשלה יש כיום שר חקלאות קיבוצניק ,שר
אוצר מושבניק ,אופטימיות זהירה?

"לצערי הרבה מי שקובע הוא שר האוצר ומה שמעניין את
פקידי האוצר זה "יוקר המחיה" ולכן הם לא סופרים אותנו.
לצערי בשטח הצרכן לא נהנה מכל נושא היבוא וביטול
מכסים .מה גם שבעת הזו ,בזמן הקורונה ,קבלנו הוכחה
נוספת לחשיבות בטחון המזון בישראל".

מה הופך את הרפתות שלכם ,למובילות בארץ
מבחינת ביצועים?

איך אתה רואה את העתיד

"הדבר החשוב ביותר ,זה ההון האנושי ,יש כאן מנהלים
וותיקים ,בעלי מקצוע מהדרגה הראשונה והעברת מידע
מרפת לרפת ,כמו גם היעילות וההתמקצעות .מעבר לזה יש
לנו מזג אויר טוב לגידול פרות .באשר לגידול מזון אנחנו
תלויים בחסדי שמיים וכשיש שנה טובה הכל טוב ,אל תשכח
את השנים הקשות שעברנו שבהן הפלסטינאים שרפו לנו
את הגד"ש"

"יש לנו ארכה של שנה עד שנגיע להסכם חלב מול האוצר ויש
לנו זמן להתכונן לזה .אני בעד הסכם מול הממשלה ובעד כל
דבר שיעזור לנו לשמור על התכנון בענף .אני מאוד מקווה
שפקידי יתעשתו ויראו את המצב כפי שהוא .שמירה על ענף
החלב חשוב ביותר לא רק בפרמטר החקלאי ,אלא גם במובן
כלכלי ,וכן ,גם בהיבט הציוני"▲ .
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