התאחדות חקלאי ישראל דורשת
"השוואת המענקים לחקלאות
לבין המענקים לתעשייה"
בתקופה האחרונה פועל משרד החקלאות יחד עם התאחדות חקלאי ישראל להשוואת את
המענקים והטבות המס בין התעשייה והחקלאות ,זאת על ידי תיקון החוק לעידוד השקעות ההון
בחקלאות ולהתאימו לתעשייה .החוק אשר קיים משנת  ,1980לא הותאם לרבות השנים וצפוי
להסתיים בינואר • 2017
בהתאחדות חקלאי ישראל טוענים כי יש להשוואת את
הקריטריונים למתן עזרה בהשקעות לחקלאים הנמצאים באזורי
עדיפות לאומית לאלה של התעשייה .כזכור ,מאז ומתמיד ,היה
קיים יתרון שהתעשייה קיבלה הטבות מס משמעותית יותר גדולות
מענף החקלאות .בהתאחדות אומרים כי תוך כדי ההתנהלות ,הודיע
אגף התקציבים במשרד האוצר ,שבכוונתו לבטל ,החל מינואר
 ,2017את החוק כליל ובכך לפגוע גם במה שקיים .המשמעות של
הצעת האוצר היא כי המענקים והטבות המס ירדו משמעותית
באזורי הפיתוח א' ו -ב' לעומת אלה של התעשייה .כלומר  -באזורי
הפיתוח א' ההטבות צפויות לרדת מ 25%-ל 20%-ובאזור פיתוח

ב' מ 20%-ל .10%-המשמעות של כוונת האוצר היא שמפעלים
תעשייתיים ימשיכו לקבל הטבות מס ומענקים לעומת המפעלים
החקלאיים כאשר ההשלכות ברורות – פגיעה חמורה בחקלאות
ובייצוא החקלאי.

צור "במקום לחזק ,המדינה מחלישה"

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
"במקום שהמדינה תחזק את הפעילות החקלאית ואת הייצוא ,היא
גורמת להחלשתו .משמעות החלטת האוצר היא פגיעה חמורה
בחקלאות ופגיעה בייצוא החקלאי שירד משמעותית בשנים
האחרונות .אני קורא למשרד האוצר להתעשת ולהשוואת בין
המענקים לחקלאות לבין המענקים לתעשייה ,זאת למען חיזוק
החקלאות ותרומתה לתעשייה ולכלכלה הישראלית" .מזכ"ל
התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום (אבו) וילן" :אני רואה בזה
כפגיעה חמורה בחקלאות לעומת התעשייה והתיירות וקורא לאגף
התקציבים להתחיל לפעול לפי נורמות ממשלתיות ראויות ולא
לפי גחמות שבינן לבין מדיניות כלכלית אין דבר ושום דבר .נראה
כי מישהו באגף התקציבים מתבלבל ומנסה להוציא גט כריתות
לחקלאות הישראלית .אנו נעשה הכל כדי שהחוק ימשיך להתקיים
בצורה הוגנת וראויה כפי שהיה קיים ב 50-השנים האחרונות"▲ .

מבזקים

הכלכליים .אביתר דותן מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר נתן
סקירה על מצב הענף ולירון תמיר כלכלן מועצת החלב
הרצה על מנגנון מחיר המטרה והמגמות בשוק החלב.
עמק הירדן הוא האזור הגדול ביותר מבחינת מספר
המשקים אשר מעבירים את הדוחות לניתוח הכלכלי▲ .

מחסור בחמאה

כפי שכבר דווח בעבר אנו נמצאים במחסור במלאי
החמאה .מנכ"לית מועצת החלב העבירה הוראות
למחלבות המווסתות בדבר הקצאת חמאה בין
האשכולות בהתאם לנוהל הוויסות והחלטות מועצת
המנהלים ,והוראות לגבי הקצאת חמאה בתוך
האשכולות .להערכתנו המחסור ימשך עד סוף חודש
ספטמבר ,זאת בהנחה כי תהליך הקצאת מכסות ליבוא
יפורסם כבר השבוע▲ .

תכנון 2017

במועצת החלב נמצאים בסדרה של דיונים עם המחלבות
והמגדלים לקראת הצגת המלצות לשר החקלאות על
היקף המכסה ומדיניות התשלום לשנת  .2017השבוע
קיימנו פגישות וקיבלנו המלצות מהמחלבות ,התקיימו
שיחות עם ארגוני המגדלים בבקר ובענפי הצאן ומחר
תתכנס ועדת תכנון .הכוונה היא שעד לאחר החגים
תסתיים ההתייעצות ותגובש המלצה לשר החקלאות כדי
שתתאפשר הקצאת מכסות לפני תחילת השנה .במועצת
החלב צופים הגדלה של מכסות החלב בענפי הבקר,
הכבשים והעיזים▲ .

סיכומים כלכלים
עמק הירדן בכנס שהתקיים לאחרונה ,במפעלים
האזוריים בצמח מפגש להצגת הסיכומים הכלכליים
השנתי של האזור .במפגש השתתפו מרכזי הרפתות
של האזור .סטיבן רוזן משה"ם הציג את הסיכומים
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