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כותרת :זאב שור מזכיר התנועה הקיבוצית  -תוקף
בחריפות את הצעת רה"מ לייבא מוצרי
אריה גולן  :איתנו עכשיו מזכיר התנועה הקיבוצית ,זאב וולבלה
שור ,בוקר טוב לך.
זאב וולבלה שור :
אריה גולן

בוקר טוב ,אריה.

 :אנחנו קיבלנו הודעה לעיתונות שאתה תוקף בה

בחריפות את הודעת ראש הממשלה מר נתניהו כי בכוונתו לפעול
על רקע משבר הקוטג'' ומוצרי החלב לפעול לייבוא חלב ומוצריו
מחוץ לארץ .מה ,אתם הקיבוצניקים לא רוצים שאנחנו נאכל
קוטג'' במחיר נורמלי?
זאב וולבלה שור :

אני מאד רוצה שנאכל קוטג'' במחיר נורמלי,

אבל לפני הכל ,אריה ,ברגע זה שאנחנו מדברים ומאזינים לנו,
אלפי רפתנים עוסקים בחליבת בוקר ,לא הם העלו את מחירי
מוצרי החלב וחבל לי מאד שהופכים את אותם רפתנים ,אותם
חקלאים ,לשעיר לעזאזל .הרפתנים והחקלאים לא קובעים את
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מחיר מוצרי החלב .האמירה של ראש הממשלה

על יבוא מחוץ

לארץ של חלב ומוצריו ,האמירה הזאת אם היא תתממש היא
מכת מוות למשק החלב ,היא פגיעה קשה בפרנסה של אלפי
משפחות בפריפריה .איפה הרפתות? בנגב ,בגליל .בתל-אביב אין
שום רפת .בנגב ,בגליל .מה הוא רוצה אלפי מובטלים?
אריה גולן

 :איזה ברירה יש לו לנוכח מה שקרה עם מוצרי

החלב ,עם מחיר הקוטג''?
זאב וולבלה שור :

ראש הממשלה במקום לחזק את החקלאים,

במקום לתמוך בהם ,הוא הולך כאן בכיפוף ידיים ,שיכנס את
כולם .אנחנו לא קשורים לזה .הרי מחיר החלב נקבע כמחיר
מטרה יחד עם נציגי הממשלה והאוצר .אין לזה שום קשר למחירי
הקוטג'' .מחירי הקוטג'' ,צריך רק לדעת על מה מדובר ,מתוך
משק החלב זה מאה שלושים מיליון ליטר בשנה

שהם כעשרה

אחוז מייצור החלב הגולמי בישראל ,זה כל נושא הקוטג''.
אריה גולן

 :נו ,אז אם יביאו את הקוטג'' מחו"ל אז ענף הרפת

לא יפגע וכל הרפתות בנגב ובגליל
זאב וולבלה שור :

זה מתחיל בקוטג'' וממשיך בדברים אחרים.

אלפי משפחות מתפרנסות ,לא אנחנו קובעים את מחיר הקוטג''.
אני בעד מחיר קוטג'' בצורה הסבירה ביותר .זה יש את המחלבות,
יש את רשתות השיווק,
אריה גולן

 :אבל התרופה הכי טובה להורדת מחירים בכלל ,זה
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תחרות ,יבוא קצת ,פתאום יתברר שאפשר למכור קוטג'' יותר בזול.
ברגע שיגיע גביע הקוטג'' הראשון מחוץ לארץ ,אתה תראה וכולנו
נראה שפתאום אפשר למכור יותר בזול את הקוטג'' .מכירים את
התרגיל הזה הרי.
זאב וולבלה שור :

אם זאת המטרה לפגוע במשק החלב שזה

נותן פרנסה לאלפי משפחות בפריפריה ,בנגב ,ובגליל וליצור תחרות,
יש הרבה תחומים אחרים שאפשר ליצור בהם תחרות .אני בעד
מחיר סביר ,אני אני אומר את זה באחריות רבה ,החקלאי לא
קובע את מחיר מוצרי החלב
אריה גולן

 :טוב ,זה ברור הרי.

זאב וולבלה שור :

החקלאי הוא כאן השעיר לעזאזל .זה חבל

מאד.
אריה גולן

 :עופרה שטראוס ,הרי הם היצרנים בין היתר ,יש גם

תוצרת אחרת כמובן ,תנובה ואחרים וטרה .היא הודתה בטעות
אתמול .והשאלה היא בסופו של דבר

אף אחד פה אני לא חושב

שרוצה לפגוע בענף הרפת או בכלל בכם בקיבוצניקים ,אבל למה
בעולם התוצרת הזאת של החלב יותר זולה בסופו של דבר?
זאב וולבלה שור :

רגע ,השאלה

היא במקומה היא שאלה

נכונה .את הבעיה הזאת לא יפתרו בהורדת ידיים .שיכנס ראש
הממשלה ,שר האוצר ,את כל הגורמים ,שימצאו את הפתרון ,ניתן
למצוא פתרון .אני בעד מחיר נמוך יותר ,על זה אין ויכוח בכלל.
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המחיר לא נובע בגלל פעילות כזאת של החקלאי ,אין לזה שום
קשר .אני יודע מה אנחנו מקבלים על ליטר חלב ומחיר שהאוצר
אריה גולן

 :מה המחיר?

זאב וולבלה שור :

המחיר הזה ,יש מחיר מטרה בחלב שהוא

מוסכם על האוצר ,זה אין בעיה .אני יודע מה הרווחים בקוטג'',
הרווחים בקוטג'' בשנת  2004היה חמישים אגורות .ב 2011-אני
מדבר כרגע ברשתות ,זה זה שקל נקודה שמונה .אני בוודאי שאני
מתנגד לדברים האלה .אין לזה שום קשר לייבוא .שיכנס ראש
הממשלה ושר האוצר את כל הגורמים סביב שולחן ויסבירו את
הנושא .יבוא יביא לכך שמשק החלב יפגע ,יפגע מאד ,זאת מכת
מוות.
אריה גולן

 :כן .אני חושב שהבהרת את זה .טוב ,דבר אחד

צריך לומר גם כאן ,אני חושב שאין תחליף לקוטג'' שלנו בטעם.
זאב וולבלה שור :
אריה גולן

נכון.

 :אבל זה כבר סיפור אחר ,כרגע מדברים על המחיר

ולא על הטעם .זאב וולבלה שור ,אני מודה לך מאד ,מזכיר
התנועה הקיבוצית .בוקר טוב.
זאב וולבלה שור :

שלום.
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