
חדשות 
מקומיות

משק הבקר והחלב 372

החקלאים 
והתעשיינים 

ייאבקו נגד 
הוזלת המים 

ב-10%
רשות המים מתכוונת להפחית את 

התעריף למשקי בית בעוד כחודשיים 
אבל ההפחתה תלווה בהקטנת 
הסובסידיה המוענקת למגזרי 

התעשייה והחקלאות.
תגובת התאחדות האיכרים: לא 

נאפשר את העלאת התעריף 
לחקלאות: אי אפשר להתלונן על יוקר 
המחיה ולהעלות את התשומות שלנו".
כוונת רשות המים להוזיל את המים 

עשויה לגרור התנגדות עזה מצד 
הנהנים העיקריים מהנחות בתעריף 
המים- החקלאים והתעשיינים- או 

מגופים שנשענים על ההכנסות 
ממשק המים, ובם חברת מקורות 

ותאגידי המים.
רשות המים לא פירטה את נסיבות 

ההוזלה, או את סעיפי הקיצוץ ברכיבי 
תעריף המים.

נשיא התאחדות האיכרים, דובי 
אמיתי, הבהיר כי החקלאים לא 

יאפשרו את העלאה המואצת של 
תעריף המים, בטענה כי מדובר 

בהפרה לכאורה של ההסכם שנחתם. 
"קל מאד להגיד, שרוצים להוזיל את 

המים העירוניים על גב החקלאים, 
אבל זה לא כך. פוגעים בשני המגזרים, 

וגם ההוזלה הזאת למגזר הביתי היא 
לעג לרש"

אמיתי מוסיף" אי אפשר להתלונן על 
יוקר המחייה ומצד שני להעלות את 
התשומות של החקלאים. לפיד אולי 

הבטיח שלא יהיו מיסים ישירים, אבל 
המיסוי העקיף לא מפסיק לגדול וכל 

התרגילים האלה הם לעג לרש".

משרד 
החקלאות 

ופיתוח הכפר: 
מס המעסיקים 

על עובדים זרים 
בחקלאות לא 

יועלה

יאיר שמיר, שר משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר: "הצלחנו לסכל את 

ההחלטה האווילית של האוצר ומס 
המעסיקים לעובדים זרים בחקלאות 

לא יעלה מ- 10% ל- 20%. יתרה 
מזאת, לדעת המשרד מדובר במס 

מיותר אשר יש לפעול לביטולו המלא. 

מס זה מעלה משמעותית את עלות 
ייצור המזון, וכתוצאה ישירה מביא 

לעלייה ביוקר המחייה".

כחלק מחיזוק חקלאי עוטף עזה 
בעקבות מבצע "צוק איתן", יזם 

לאחרונה משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר הפחתה של מס המעסיקים 
לעובדים זרים בחקלאות במחצית 
מ- 10% ל-5% למשך שלוש שנים. 

השינוי עבר בהחלטת ממשלה לפני 
ימים אחדים.

תוספת עובדים 
לענפי החקלאות

תקציב משרד 
החקלאות לשנת 2015 

יתנהל באופן עצמאי 
כמעט לחלוטין 

זאת במסגרת רפורמת 
המשילות היוצאת 

לדרך במשרדי 
הממשלה

הבשורה, תוספת של 
עובדים זרים לענפי 

החקלאות, כולל ענף 
הרפת

תקציב משרד החקלאות ב-2015 
יהיה הראשון שינוהל באופן 

עצמאי, כניסוי להמלצותיה של 
ועדת המשילות וזאת במסגרת 

רפורמת המשילות היוצאת לדרך 
עם ניסוי במשרד החקלאות, 

שיהיה המשרד הממשלתי 

הראשון שיתנהל באופן עצמאי 
יחסית, כמעט ללא פיקוח של 

אגף התקציבים במשרד האוצר. 
תקציב המשרד יינתן במלואו 
בתחילת השנה, ללא תוספות 

במהלכה, ומנכ"ל המשרד, רמי 
כהן, יוכל לנייד כספים בין חלק 

מסעיפי התקציב ללא צורך 
באישורו של אגף התקציבים, 
כמקובל כיום. מנכ"ל המשרד 

כהן "יוגדלו ההטבות ליישובים 
בעוטף עזה, תוקם קרן הלוואות 

לחקלאים עם בנקים וחברות 
ביטוח, ויופחתו מכסים על יבוא 

בשר ודגים טריים". תקציב המשרד 
ב-2015 יהיה כ-2.1 מיליארד שקל, 

כולל הטיפול בפזורה הבדואית 
והתוספות ליישובים בעוטף 

עזה, שעליהן החליטה הממשלה 
באחרונה. תקציב החקלאות יהיה 

כ-1.6 מיליארד שקל, בדומה 
לתקציב 2014. התקציב לא יכלול 

תוספת, כפי שהוחלט בתחילה 
ברפורמת המשילות, אך גם לא 

יושפע מהקיצוצים שעליהם 
יוחלט בתקציב המדינה ל-2015 

ובמהלכה.
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