רפתנים טוענים "יבוא הבשר פוגע בנו
קשות ,אנחנו קורסים"
משרד החקלאות "הטענות מופרכות"

מגדלים ברחבי הארץ נמצאים במצוקה כלכלית ולדבריהם נמצאים לפני קריסה כלכלית
וזאת לטענתם עקב מדיניות היבוא של הממשלה .מנחם ממושב אמץ "אנחנו מפסידים
כסף" .משרד החקלאות "אנו פועלים להורדת המחיר לצרכנים" •
בחודש האחרון פנו למערכת העיתון מגדלי עגלים מרחבי
הארץ בטענות קשות על חיסול הענף כתוצאה ממדיניות
הייבוא .מנחם לוי ממושב אמץ ,משנת  76רפתן המייצג
בעצם את המגדלים אמר לנו "אני במשך שנה שלמה לא
מכרתי עגל אחד .מנובמבר  2016ועד היום לא מכרתי עגל
אחד .העגלים האחרונים שמכרתי לעזה קבלתי  16שקל
לקילו כולל מע"מ ומאז המחיר התחיל לרדת ולא עלה .כיום
מוכרים בתשע וחצי שקל לעגל עד  11שקל ,תלוי איזה עגל.
המצב לא טוב אצל כולם ,לא רק אצלי .הסוחרים כבר רוצים
לשלם פחות ,המחירים שאמרתי לך זה מחירי המכרז של
בני בקר .המצב רע מאוד ,משרדי החקלאות והאוצר גומרים
אותנו .תדע לך שגם המחיר של הבשר משפיע על המחיר של
החלב .רפתנים שמגדלים רק עגלים אוכלים אותה .אין לנו
עם מי לדבר ולמי לפנות .שוק הבשר בישראל מת ,המגדלים
הקטנים מפסידים כסף ,אני מפסיד אלפי שקלים בחודש
והמחיר לא יורד לצרכנים ,הכל שקר תאמין לי ,מי שעושה
קופה זה הסופרים והיבואנים .צריך שמישהו יצעק את
הצעקה שלנו ,אנחנו על הפנים ואני מדבר בשמם של מגדלים
רבים שעומדים לפני קריסה".

בתגובה נמסר מדוברות משרד החקלאות "טענות החיסול
מופרכות ,ולראייה ,בשנת  2017נוצלו פחות מ50% -
ממכסות הייבוא לבשר בקר טרי ,מתוך  1,120טון מכסות
יבוא שחולקו ,יובאו בפועל רק  531טון .בנוסף ,בתמורה
לפתיחת השוק לייבוא בשר טרי ללא מכס ,חתמו משרדי
החקלאות והאוצר עם ארגון מגדלי בשר הבקר ,על הסכם
להענקת תמיכה שנתית למגדלי הבקר .במסגרת ההסכם
שנחתם לשמונה השנים הבאות ,הוסכם כי הבוקרים יקבלו
מענק שנתי בהיקף של  39מיליון  ,₪למשך שמונה שנים,
מתוכו גם מענק בגין התייעלות בגובה של  2מיליון .₪
משרד החקלאות פועל להגדלת היקפי היבוא של בשר מצונן
לישראל לטובת הורדת מחירי הבשר לצרכן ,ומקדם לשם כך
שתי רפורמות .האחת ,פתיחת ייבוא בשר מצונן בכמויות
גדולות ממדינות באירופה לישראל .השנייה ,הארכת חיי
המדף של הבשר השחוט המיובא מדרום אמריקה .אנו
מאמינים שצעדים אלו יתרמו רבות להגדלת רווחת בעלי
החיים ,לצד הגדלת הכמויות של בשר מצונן שיענו על
הביקוש המקומי"▲ .

שר החקלאות ושר האוצר הגיעו להסכמה לפיה
יועברו  16.8מיליון  ₪לקרן לנזקי טבע (קנ"ט)
שרי האוצר והחקלאות הגיעו להבנות על העברת מיליוני שקלים לקרן לביטוח נזקי טבע
בחקלאות .יש לציין כי הסכום עליו הוסכם הינו קטן מך הנזקים בחקלאות הנאמדים
בכ 180-מיליוני שקלים •
שר החקלאות ושר האוצר הגיעו להסכמה לפיה יועברו
 16.8מיליון  ₪לקרן לנזקי טבע (קנ"ט) במסגרת תקציב
מיוחד שיינתן ,בכפוף לאישור אגף תקציבים לתוכנית
לצמצום הטרור החקלאי בשיתוף גורמי המקצוע
הרלוונטיים .התקציב יאפשר לחקלאים לקבל מענה ביטוחי
לגניבות חקלאיות לגניבות צאן ועגלים ,ביטוח להצתות
בבתי אריזה וביטוח לגניבת תוצרת חקלאית .אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר :״הרחבת הביטחון של
החקלאים הוא יעד ולמדינת ישראל אכפת מהחקלאים
שלה ,לאחר מאמצים רבים עם המפקח על הביטוח ונציגי

החשב הכללי במשרד האוצר יחד עם קנ״ט ייתן מענה
ביטוחי לחקלאים שיבוטחו בפוליסות ייעודיות לגניבות
חקלאיות ויקבלו פיצוי הולם תוך מזעור הסיכונים באופן
שיאפשר יצירת חקלאות רווחית ויציבה״ .השר אריאל
הוסיף :״במקביל במטרה למגר את תופעת הגניבות
החקלאיות ולהעניק לחקלאי ישראל ביטחון ,יחד עם שרת
המשפטים ועם השר לביטחון פנים ,נשנה לחלוטין את כל
ההתייחסות לפשיעה ולטרור החקלאי באמצעות תיקוני
חקיקה לתפיסת פולש ,קנס מנהלי ללא הוכחת נזק וככל
שהעבירה קשה יותר ,הקנס יהיה גבוה וכבד יותר״▲ .
[]12

1/14/18 7:22 PM

����� 391.indd 12

