ענף בכותרות

אירוע השקת שדולת
החקלאות בכנסת
יו"ר השדולה ח"כ בן ברק "חייבים לגבש
הסכם חדש שיבטיח רווח הוגן לרפתנים"
תכנון הוא מה ששומר על ענף החלב כענף מוביל וביטולו
יביא לצמצום של  40%בענף ולסגירה של רפתות ומחלבות.
אני רוצה לדאוג לפרנסה לחקלאים מעוטף עזה ולא לחקלאים
מעוטף וורשה” .כך אמרה מנכ”לית מועצת החלב ,מיכל
קראוס ,באירוע השקת השדולה החקלאית בכנסת שנערך
ביום א’ ,24.5.2020 ,ברפת של בית הספר החקלאי ע”ש מאיר
שפייה .באירוע שהתקיים במעמד חברי שדולת החקלאות
בכנסת :יו"ר השדולה ,ח”כ רם בן ברק ,תלם-יש עתיד ,ח”כ
אופיר סופר ,ימינה וח”כ עוזי דיין ,ליכוד ,השתתפו גם ראשי
מועצות ,חקלאים ,ובכירים בסקטור החקלאי בישראל.

נתנגד להקמת שדה התעופה בעמק יזרעאל

ח”כ רם בן ברק ,סגן ראש המוסד לשעבר ,נשמע החלטתי
ודבריו בהחלט נעמו לראשי הענף .בן ברק ,חקלאי לשעבר
מנהלל אמר בין השאר "שדולת החקלאות ,שאני חלק
ממנה ,מתכננת לעשות ככל יכולתנו לטובת מגזר החקלאים.
בשם חבריי אני מודיע לכם  -אנחנו נהיה לכם פה בכנסת.
אנחנו נבטיח שנושאי החקלאות יהיו על סדר היום הציבורי
וביחד ,קואליציה ואופוזיציה ,נעשה הכל על מנת לתת
מענה למצוקות והבעיות של הענף .השקעה בענף החקלאות
במדינת ישראל חשובה לא פחות מהשקעה בביטחון" ח"כ
ברק מנה מספר נושאים מהותיים שעל סדר היום והבטיח
להיות שם עבור החקלאים ולהיאבק למענם" .ביום חמישי

מימין לשמאל ,אביתר דותן ,מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר הפורש,
ליאור שמחה המנכ"ל הנכנס ,איציק שניידר מנכ"ל מועצת החלב הנכנס,
מיכל קראוס הפורשת

האחרון הגשתי הצעת חוק הקוראת לבטל את הוראת השעה
המאפשרת את קיום הוותמ"ל ,אני יודע שגם שר החקלאות
הנכנס שוסטר ,ידידי ,תומך בה .הוועדה הזו פוגעת באופן לא
סביר ולא מידתי בשטחי החקלאות בישראל" .בן ברק התייחס
גם לירידה ברווחיות היצרנים בענף החלב ואמר "אני בהחלט
מודע למצב וכרפתן אני מכיר את המציאות הקשה מקרוב ולא
מסיפורים .אנחנו חייבים לגבש הסכם חדש שיבטיח רווח הוגן
לרפתנים" .בן ברק התייחס גם להחלטה השנויה במחלוקת
על הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל ואמר "כתוב וחקלאי
מהצפון אני מבטיח כי אנחנו הולכים להיאבק בכל הכוח
ביוזמה הממשלתית להקמת שדה תעופה ברמת דוד .להקמת
שדה התעופה תהיה פגיעה הרסנית וישירה על כל העמק,
באזור המייצר כ 20-אחוז מהתוצרת החקלאית בישראל".
ח”כ עוזי דיין ,ליכוד "מדינה כמו מדינת ישראל ,לא משנה
איך יהיו גבולותיה ,חייבת לדעת להחזיק את אדמתה ,כי עם
האוחז בארצו בלי חקלאות והתיישבות ,לא יחזיק מעמד ולכן
אני מתחייב לשרת את החקלאות וההתיישבות באמונה"
ח”כ אופיר סופר ,ימינה "חברה עסקית צריכה חזון והיא לא
יכולה להתקיים רק מתוך מרוץ אחרי הכסף ,אחד מתפקידנו
העיקריים יהיה להגדיר את החזון החקלאי ולחוקק את חוק
החקלאות ולתת לחקלאות את המקום הראוי לה במדינת
ישראל ב ▲ .”2020

מימין לשמאל :ליאור שמחה ,מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר הנכנס,
אלי ג'ורנו ,סמנכ"ל מועצת החלב ,ח"כ אופיר סופר ,ח"כ רם בן ברק,
מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב הפורשת ,ח"כ עוזי דיין,
איציק שניידר ,מנכ"ל מועצת החלב הנכנס .צילום יוסי אלוני
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