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אחרי הגשם הגדול

מספוא בשנת בצורת

ויצרו ב יחדיו  גורמים חברו  זו, אחרי הגשם של מרץ, שני  זמן  נקודת 
שינוי מגמה בתחום המזון הגס.

שגם  ואף  הצפוי,  היבולים  היקף  את  שינו  לאחרונה,  שירדו  הגשמים   .1
לפני הגשם הערכתי ששחתות ותחמיצים לא יחסרו, אני מעריך היום 
בסבירות גבוהה יותר שתחמיצי חיטה ושחת דגן לא יחסרו, גם אם יהיה 

צורך להוביל לעתים, מרחק רב יותר.
הגשמים גם הפיחו רוח חיים בחלק מהשטחים, שנראה שכבר לא יהיו   

ראויים לתחמיץ או לגרעינים, וכעת המצב אופטימי בהרבה.
בהערכת יבולים מול ביקושים, אני מעריך שהמוצר שיחסר כנראה הוא   

קש.
משרד  במלאכה,  העוסקים  כל  של  ידיים  שילוב  הוא  השני  הגורם   .2
פורום  ישראל,  חקלאי  התאחדות  בקר,  מגדלי  התאחדות  החקלאות, 
והבינו  האחריות,  גודל  את  שהבינו  בענף,  גורמים  ועוד  מזון,  מרכזי 
שזאת לא השעה למקסם רווחים אצל המגדלים. זה הזמן לגלות אחריות 
ולשמור על מחירים שיאפשרו לרפת, אספקת מזון במחיר סביר )עדיין 
גבוה בכל קנה מידה( ולגד"ש רווח נאה, אך לא חזירי. התקיימו מספר 
דיונים שתכליתם הערכת מצב וזיהוי הפתרונות האפשריים ובשלב זה, 

הצומח  להגנת  האגף  התנגדות  אף  על  קש  לייבוא  אפשרויות  נבחנות 
במשרד החקלאות.

המספוא  צרכני  לקראת  ללכת  ניסיון  המגדלים  אצל  זיהינו  שלא  מכוון 
)אנחנו(, שוקל משרד החקלאות מספר סנקציות כנגדם, על מנת להבהיר 
בצורה ברורה, שהצרכן הישראלי לא יסבול עלייה במחירי החלב, רק מפני 

שגידולי השדה מבקשים מחירים שאין להם כל בסיס.
מחיר  ביטול  ובהם  המגדלים,  כנגד  להפעיל  שניתן  סנקציות  מספר  ישנם 

הלינקג' לחיטה מגידול מקומי ועוד.
אני קורא לכולם לגלות אחריות וליישר קו עם מחיר הדף הכחול, ולחזור 

לערכים שעליהם גדלנו, ובשמם אנחנו מעבדים את האדמות.
המגדלים  את  שיביאו  הסכמים,  על  חתמו  שכבר  לאלו  גם  קורא  אני 

והסוחרים לשולחן הדיונים על מנת להעביר להם את המסר:

לא נשלם מעל מחיר הדף הכחול!

בברכה ובתקווה ליבולים טובים   

שייקה פורת - פורום מרכזי המזון
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