יומן השבוע
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השבוע היה לנו הקשה ביותר שידענו בדורות האחרונים .סופו היה בהחלטת ראש הממשלה לאמץ
את דוח קדמי ,מנכ"ל משרד התמ"ת שכולל גזרות בחזית רחבה :הורדת מחיר המטרה ,פתיחת
השוק לייבוא גבינות קשות ואבקת חלב ולמעשה פרוק התכנון בענף.
המשמעות מבחינתנו היא הרת אסון – חיסול הרפת המשפחתית ,פגיעה קשה גם ברפת הגדולה,
מכה אנושה להתיישבות בפריפריה והרס הענף החקלאי היציב ביותר בישראל.
לא להאמין ,שרק לפני  4חודשים העבירה הממשלה את חוק החלב ברוב של  62חברי כנסת וללא
מתנגדים וכיום היא חוזרת בה ומחליטה באופן הפוך לחלוטין .מפקירה את החוליה החלשה ביותר
בשרשרת באספקה ובעלי ההון ורשתות המזון יוצאות נקיות – עולם הפוך ,ממש חלום רע.
יצאנו להפגנות שטח ,ברחבה ליד משרד ראש הממשלה ,בשלושה אזורים בכל הארץ ,בשמונה
צמתים על פני ישראל.
נכון שיש החלטה של ראש הממשלה אבל יש עדיין מה לעשות.
בהתאחדות יש צוות מאבק רחב שכולל את שני המגזרים וגם את תנועות ההתיישבות ובמעגלים
שונים אנחנו פועלים בחזית רחבה מאוד כדי לסכל את רוע הגזרה.
נכון לרגע זה ,כנראה שהנושא לא יעלה בישיבת הממשלה הקרובה ,ביום ראשון ,וכך גם לא יעלה
בכנסת בשבוע הבא .הפתעות יכולות להיות ואנחנו צריכים להיות ערים כל הזמן.
זה המקום לפרגן בחום לכל הרפתנים שהתגייסו ללא חשבון זמן וארגון ובהתראה קצרה ביותר
הגיעו מצוידים בשלטים ,ובציוד נוסף והפגינו בשמש הקופחת להביע את חרדתם העמוקה מפני
העלול לקרות.
בשבוע הבא אנחנו מתכננים מפגן גדול ,כנראה ביום רביעי ,כאשר הכנסת תסיים את עבודתה
ותצא לפגרה .אנחנו חושבים גם על צעדים נוספים כמו שיבוש אספקת החלב למחלבות ,חלוקת
חלב ליישובי פיתוח בפריפריה ועוד.
הערב אנחנו נחשיך את האורות בשעה  21.00ביישובי עוטף עזה וברמת הגולן וגם כלל הרפתנים
והיישובים האחרים מוזמנים להזדהות עם הרפתנים בשעה הקשה שהם עוברים – ממש "יום
כיפור" של ענף החלב.
עם כל הקושי הגדול שאנחנו עוברים ,נשמור על אחדות השורות ונפעל במשותף להעביר את רוע
בגזרה שהיא בגידה של ממש בערכים ובציונות.
אנחנו צודקים ואנחנו ננצח!
שבת שלום
יוסי

