שנת שיא בייצור החלב
שנת  2017היוותה שנת שיא של כל הזמנים בייצור חלב -מעל  1.5מיליארד ליטר חלב! עלייה של
חמישה אחוזים לעומת השנה הקודמת ( כלומר יותר מפי שניים מקצב גידול האוכלוסייה) במועצת
החלב סוגרים שנה ונרשמת שביעות רצון מהיקפי הייצור .וכך למרות הטרנד הטבעוני ,הישראלים
ממשיכים לקנות מוצרי חלב לסוגיו השונים ואף מתברר כי הצריכה עולה ,כמעט בכל המדדים •
גם בחלוקה לקטגוריות ענפיות ,נרשמת עלייה בצריכת מוצרי
החלב :חלב ניגר ,ייצור של  453מיליון ליטר חלב  -עליה של
אחוז וחצי מהשנה שעברה .מעדנים ויוגורטים :ייצור של 189
מיליון ליטר  -גם כן עלייה של אחוז וחצי .גבינות לבנות :ייצור
של  107מיליון ק"ג בשנה הנוכחית -עלייה של שני אחוזים.
גבינה צהובה :ייצור של  39,000ק"ג  -עליה של חמישה
אחוזים  .מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב התייחסה
לנתונים ואמרה כי "העלייה בצריכה היא עדות נוספת לביקוש
ההולך וגובר של הציבור בישראל למוצרי חלב ,כאשר מגוון
המוצרים החדשים וכניסת המחלבות לנישות ייחודיות תרמו
רבות לכך .גם בשנה הבאה אנו צופים עלייה בצריכה ,במיוחד
לאור הגדלת מכסות החלב"▲ .
עליה בצריכת מוצרי החלב .צילום דליה פרידלנדר

הכנסת נגד הכרה בשמירה
חקלאית כעבודה נדרשת

 46חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק של חה''כ חיים ילין המבקשת להכיר
בשמירה חקלאית כעבודה מועדפת לחיילים משוחררים ,בעוד  31חברי אופוזיציה תמכו בה.
ילין'' :הממשלה בוחרת להזניח את החקלאים ולהשאיר אותם בתחתית סדר העדיפויות
הלאומי ,כך הטרור החקלאי יתגבר והחקלאים יעמדו מול ענף קורס'' •
לפי הפרסום בפורטל הישראלי
לחקלאות טבע וסביבה ,הצעת חוק של
ח"כ חיים ילין (יש עתיד) המבקשת
להכיר בעבודות שמירה ואבטחת
אזורים חקלאיים כעבודה מועדפת
לחיילים משוחררים ,נדחתה היום
במליאת הכנסת 46 .חברי קואליציה
התנגדו להצעת החוק ,בעוד  31חברי
אופוזיציה תמכו בה.
הצעת החוק של חה"כ ילין באה
במטרה לעודד חיילים משוחררים
לקחת חלק בשליחות הציונית,
הלאומית והערכית שבבסיס ענף
החקלאות .בדברי ההצעה נכתב כי
שמירה חקלאית ,ובכלל זה שמירה
על שטח חקלאי ,לרבות משקים

חקלאיים ,תוכל להיות מוכרת כעבודה
מועדפת לפי חוק הביטוח הלאומי.
כזכור ,גל הפשיעה החקלאית בישראל
הגיע לממדים חסרי תקדים ,והפך
לטרור של ממש .עקב ממדי התופעה,
מסרבות חברות הביטוח לבטח ציוד
ותוצרת חקלאית והחקלאים נותרים
חסרי אונים אל מול מכת הגניבות ,תוך
איום על חייהם לעתים ,שגורמות להם
נזקים כלכליים אדירים ועלולות למוטט
משק חקלאי שלם.
ח"כ ילין" :החקלאות הישראלית
היא מאבני הבניין של המדינה .יש
כלים ויש פתרונות לטרור החקלאי,
אבל הממשלה בוחרת להזניח את
החקלאים ולהשאיר אותם בתחתית

סדר העדיפויות הלאומי ,כך הטרור
החקלאי יתגבר והחקלאים יעמדו מול
ענף קורס".
עבודה מועדפת היא עבודה של
מסיימי שירות בצה"ל ושירות לאומי
במקצועות המוגדרים בחוק ,לאחר
שעבדו במשך שישה חודשים מלאים.
על העובד להתחיל את עבודתו במהלך
השנה הראשונה משחרורו ,ולסיימה
עד שנתיים מיום סיום שירות חובה.
בעבודה מועדפת ,זכאי העובד למענק
חד-פעמי בתום תקופת עבודתו.
ברשימת העבודות הנדרשות  -עבודות
בענפי החקלאות ,מפעלי תעשייה,
תחנות דלק ,בנייה ,טיפול באנשים עם
מוגבלויות▲ .
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