
חקלאי ישראל החליטו לא לשתוק יותר 
לנוכח החלטות הממשלה ויצאו במהלך 
החודש האחרון להפגנות גדולות בכמה 

צמתים מרכזיים בארץ. במהלך ההפגנות 
שפכו החקלאים מכלי חלב וחציר עם 

ארונות קבורה. ההפגנות יתקיימו 
בעקבות כוונת האוצר לעשות שינויים 

מרחיקי לכת, באופן חד צדדי, במסגרת 
חוק ההסדרים בענפים- הפטם, הצאן, 

הדגים והצמחים. שינויים אלו יגרמו לכך 

שמאות משפחות ואלפי חקלאים יסגרו 
את משקיהם החקלאיים וימצאו עצמם 

ללא פרנסה, בעיקר בפריפריה ובגבול 
הצפון זאת מבלי שהצרכן ירוויח משהו. 

יו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: 
"חוק ההסדרים יחסל ענפים חקלאיים 

שלמים". 
אילנית דעדוש קלפון, מנכלית ארגון 

מגדלי הצאן אמרה לנו "משרד החקלאות 

והאוצר מחסלים את ענף הצאן בישראל 
חוק ההסדרים הוא חוק שנולד בחטא 

והם מנסים לעשות מחטף בחוק 
ההסדרים ולנשל את ענף הצאן מחוק 

החלב להוריד תכנון ולסגור את הדירים 
בפריפריה". 

פגיעה בחקלאות ובחקלאים
אביתר דותן, מזכיר התאחדות מגדלי 
הבקר נשמע נחרץ כשאמר לנו " אין 

כאן מאבק על חוק ההסדרים, יש כאן 
מאבק על עתיד החקלאות בישראל. 
החוק המעוות הזה הוא כלי עבודה 

של משרד האוצר,  המנצל את התזמון 
הנוכחי לפגוע בחקלאות בכלל. ענף 

החלב רואה את המסלול ומבין כי הבא 
בתור יהיה הענף שלנו. ולכן, צריך 

לפעול בכמה היבטים, הכנה נושאית, 
הכוללת התייעלות ארגונית ובניית 

אסטרטגיה תפעולית וכמובן בנושא 
המשפטי". מיכל קראוס מנכ"לית 
מועצת החלב אמרה לנו בתגובה 

"הרפורמות רצוי שיעשו שלא דרך 
חוק ההסדרים, אלא בהידברות והגעה 
להבנות והסכמות וזאת במידה שניתן. 

מהלכים חד צדדיים אינם משיגים 
את המטרה ויכולים לגרום לכאוס. 

הישענות על האג'נדה של יוקר המחיה 
היא פופוליסטית ואולי משרתת 

את התקשורת אך להערכתי פוגעת 
 בחקלאים ובחקלאות וחבל שכך". 

גם ראש האופוזיציה, ח"כ יצחק הרצוג 
יצא להגנת ענף החקלאות ובתמיכה 

במאבק החקלאים. במכתב  ששלח 
הרצוג לשר האוצר, התריע ראש 

האופוזיציה מפגיעה קשה בחקלאות 
וכתב בין השאר"... החקלאים אינם 

אוייבי המדינה במאבק על יוקר 
המחיה, נהפוך הוא. הם צריכים 
ויכולים להיות חלק מהפתרונות 

שיקלו על אזרחי ישראל. מאבקם של 
החקלאים הוא מאבק ציוני וחברתי 

מהמעלה הראשונה..". הרצוג סיים את 
מכתבו וכתב כי סיעת המחנה הציוני 
תתמוך ותירתם למאבקם הצודק של 

החקלאים. •

הפגנות סוערות נגד חוק ההסדרים
חקלאים מכל המגזרים והענפים, יצאו להפגנות סוערות בכל 

רחבי הארץ, במחאה על כוונת האוצר לבצע שינויים בחוק 
ההסדרים, שיפגעו במאות משפחות עד לכדי איבוד פרנסתם. 

החקלאים מאיימים להמשיך את המאבק ואף להחריפו 
ומגבשים תוכנית פעולה משותפת לכל המגזרים •

מחאת הרפתנים ברחבי העולם

לא רק בישראל, מתמודד ענף החלב מול ממשלות 
הגורמות לפגיעה בענף. כמעט בכל העולם מוחים 
ומפגינים רפתנים כשהסיבות רובן זהות. מחירים 
נמוכים, פגיעה ברפתנים ושלל סיבות כלכליות.  

הרפתנים בבריטניה מוחים נגד המחיר הנמוך 
שמקבלים עבור החלב הגולמי. הם פלשו לתוך 

רשתות המזון הגדולות, עם פרות הסתובבו בין 
מדפי המזון והלקוחות ההמומים.

הרפתנים בצרפת חוסמים כבישים בשל מחיר 
נמוך של חלב ובשר ומשתקים את התחבורה 

במרכזי הערים. גם רפתנים בארגנטינה שופכים 

חלב, לטענתם, שוב בשל המחיר הנמוך. •

ברטניה

צרפת

ארגנטינה
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