משרד החקלאות ממשיך לאשר לייבא
ועד יום כיפור לא יורגש מחסור כלל .הסיבה למחסור בקוטג'
נובעת מכך שתקופת החגים השנה מאופיינת במחסור בימי
עבודה (בשל רצף החגים והשבתות) ולאור העובדה שתהליך
הייצור של הקוטג' מצריך ימי עבודה רצופים וזאת לצד אורך
חיי המדף הקצרים של המוצר .על כן ,מבחינה טכנית לא ניתן
לייצר קוטג' שיהיה על המדף בתקופה זו".
באשר לחמאה נמסר "חמאה  -מבדיקות שערך המשרד עלה
כי כבר בזמן הקרוב (לפני תקופת החגים) קיימת היתכנות
למחסור בחמאה בעיקר לתעשייה ולמוסדות .לשם כך משרד
החקלאות נערך מראש ועל מנת לצמצם את החשש למחסור
בחמאה ,המשרד פעל לפתיחת מכסות ייבוא פטורות ממכס
של  700טון חמאה ואף הגיש לפני כחודש לרשות המיסים
בקשה לפתיחת מכסת ייבוא נוספת בכמות זהה .חלק
מכמות החמאה בדרכה לארץ וזאת בשל רישיונות ייבוא
שמומשו על ידי חלק מהיבואנים .במידה והיבואנים לא
יממשו את כל מכסת ייבוא החמאה ,שאופן חלוקתה פורסם
בימים האחרונים על ידי משרד הכלכלה ,יוותר החשש
למחסור בחמאה".
לסיום מוסר דובר משרד החקלאות כי "במשרד מקווים
כי עקב ההיערכות של כל הגורמים לקראת חגי תשרי לצד
פתיחת מכסות בלתי מוגבלות לייבוא ,היבואנים יממשו
את פוטנציאל הייבוא .המשרד מתעדכן על שינוים בהיצע
ובביקוש לקראת החגים ,ממשיך לעקוב אחר תמונת המצב
ובמידה ויחולו שינויים המשרד יידע את הציבור בהתאם".
הודעתו של דובר משרד החקלאות ,התקבלה בתדהמה ,שלא
לומר בכעס ,בקרב חקלאים רבים וכמו שאמר לנו אחד מהם
"משרד החקלאות ממשיך במדיניות ההרס של הענף"▲ .

דובר משרד החקלאות בהודעה
לתקשורת "תקופת החגים
מאופיינת בביקוש רב לתוצרת
חקלאית ובמסגרת הערכות-
מצב תכופות שעושה משרד
החקלאות בכל הקשור לאספקת
תוצרת חקלאית הטריה (וכפי
שהמשרד נערך לקראת חג
הפסח) נערכו לאחרונה מספר
ישיבות בשיתוף הגורמים
המקצועיים לרבות מועצת
החלב ,מועצת הצמחים ומועצת
עוד ייבוא בטענה שייחסר.
הלול ובעקבותיהן המשרד פעל
שר החקלאות
לפתיחת מכסות ייבוא על מנת
לאפשר ייבוא מוצרים ותוצרת חקלאית טרייה שיש חשש
למחסור בה .מבדיקת הנתונים עלה כי בחגי תשרי הקרובים
נכון למועד זה ,לא צפוי מחסור במוצרים מן החי ,בשר ,עוף
וביצים" .כמו כן ,לא צפוי מחסור בדבש ובפירות .עקב הפחתת
המכסים על ייבוא דגים בהיקף של  ,50%לא צפוי מחסור
בדגים וצפויה ירידה במחיר לצרכן.

מוצרי חלב

בנושא מוצרי החלב מוסר הדובר "קוטג'  -מבדיקות שערך
המשרד עם המחלבות הגדולות ועם מועצת החלב ,עלה כי
נכון למועד זה קיימת היתכנות למחסור בקוטג' בהיקף של
כ 15%-שיורגש ממוצאי יום כיפור ועד כמה ימים לאחר
שמחת תורה (בין התאריכים  .)13-27/10כך שמראש השנה

מכסות חדשות להקמת רפתות
ארבעה ישובים במגזר השיתופי זכו בהקצאת מכסות חלב להקמת רפתות חדשות .בכל אחד
מהישובים הזוכים – קיבוץ חניתה ,מושב שיתופי כרמי קטיף ,קיבוץ שדה בוקר וקיבוץ שדה נחום,
תוקם רפת שתייצר מעל  3מיליון ליטרים חלב .מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב "זהו יום
חשוב לענף החלב הישראלי" •
ביום שני )19.9( ,קיימה מועצת החלב
הגרלה להקצאת מכסת חלב לישובים
שיתופיים שהינם יצרנים חדשים,
וזאת כחלק מתוספת המכסה לשנת
  .2016להגרלה הוגשו  17בקשות,
ובזו זכו ארבעה ישובים – :קיבוץ
חניתה ,מושב שיתופי כרמי קטיף,
קיבוץ שדה בוקר וקיבוץ שדה נחום.
בסוף התהליך לכל אחד מארבעת
הישובים בהם תוקם רפת תוקצה מכסה
מקור
תעסוקה משמעותי .שתעמוד על סך  3.3מיליון ליטרים.
מיכל קראוס

במסגרת תוספת המכסה לשנת  2016הוקצו  24מיליון ליטרים
ליצרנים חדשים בענף ,מתוכם  13.2מיליון ליטרים למגזר השיתופי.
בשבוע הבא תתקיים הגרלה לחלוקת תוספת מכסה ליצרנים
חדשים  גם במגזר המשפחתי .מכסת החלב בישראל עומדת
על כ 1.45מיליארד ליטר ,המיוצרים ב 787רפתות 162 -במגזר
השיתופי ו 625במגזר המשפחתי .מיכל קראוס מנכ"לית מועצת
החלב בירכה באופן אישי את הישובים הזוכים ואמרה "זהו
יום חשוב של ענף החלב המלמד על כך שהענף גדל ,צומח וממשיך
להיות ענף מרכזי וחשוב בפריסת ההתיישבות ומהווה מקור
תעסוקה משמעותי בפריפריה"▲ .
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