
קרן ייעודית למתן הלוואות 
לחקלאים בערבות מדינה

החקלאות הישראלית מתמודדת 
בחודשים האחרונים עם המשבר הכלכלי 

העולמי והמקומי. בעקבות המשבר נקלעו 
חקלאים לקשיים בשל ירידת שערי 

המטבע, המיתון העולמי והרעה בתנאי 
הסחר. כתוצאה מכך חקלאים העוסקים 

בייצוא תוצרת חקלאית טרייה, נקלעו 
לבעיות תזרים ולקשיים כלכליים. יחד 

עם זאת,  קיים כשל בשוק בהקצאת 
האשראי לסקטור החקלאי הנובע, בין 

היתר, מחוסר יכולתם של החקלאים 
לספק בטחונות לבנקים. במטרה לסייע 

לחקלאים, משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר, בשיתוף החשבת הכללית 

במשרד האוצר, השלים בימים אלה את 
הקמתה של קרן הלוואות ייעודית לענף 

החקלאות. 

הלוואות הקרן יהיו בערבות מדינה 
בשיעור מוגדל של 85% מסכום ההלוואה. 

עם אישור תקציב המדינה, הקרן תחל 
לספק את האשראי לסקטור החקלאי 
וזאת באמצעות הבנקים, שזכו במכרז 
לתפעל את קרנות האשראי לעסקים 

קטנים ובינוניים בערבות המדינה. נפח 
האשראי שיוזרם לסקטור החקלאי 

מוערך בכ- 200 מיליון ₪. •

בשנה שעברה החל הפיילוט בשלושה 
בתי ספר, חקלאי מקווה ישראל, מאיר 
שפיה ובן שמן, השנה, לאור ההצלחה 

נוספו שני בתי ספר, אשל הנשיא ובית 
הספר כפר גלים ליד חיפה. הפרויקט 
מכיל תלמידים הלומדים בבתי הספר 
החקלאיים, מתוך מטרה לעבות את 
דור ההמשך לענף הרפת. בן עוזיאל 

המרכז את הפרויקט מטעם התאחדות 
הבקר אומר לנו "התלמידים לומדים 

את כל מגוון הנושאים ברפת. הם 
מקבלים ראיה כוללת על הענף, כולל 

סיורים במוסדות הקשורים לענף, 
מתוך מטרה למשוך ולהרחיב את 

הידע שלהם לענף הרפת. מעבר למגע 
הישיר לפרה, יש את כל האספקט 

הלאומי הקשורים לענף". במסגרת 
הלימודים הושם דגש מיוחד על 

סיורים וכך ביקרו התלמידים ברפת 
הגדולה בגבעת חיים, ערכו סיור 

באגודת ההזרעה ב'שיאון' וערכו סיור 
ברפת בקבוצת יבנה ובמרכז המזון 
שם. מלבד זאת לומדים התלמידים 
על הרפת בראי ההיסטוריה, שיעור 

לפוריות ומבוא לפוריות, בריאות 
ופיזיולוגיה של העטין. מקבלים 

שיעורים על בריאות ורווחת הפרה 
מווטרינר מהחקלאית ועוד. דוד בן 

עוזיאל מוסיף "אנחנו מתכוונים 
לקראת השנה הבאה להרחיב את 

היקף הסיורים ולשלב מחלבה גדולה 

ורוצים לערב את משרד הכלכלה ולתת 
לתלמידים תעודת מקצוע כרפתן וירצו 

לעסוק במקצוע זה לאחר צבא". •

פרויקט דור ההמשך בתנופה
הוא נחשב לאחד מהפרויקטים המוצלחים של התאחדות הבקר ובקרוב תחל 
השנה השניה בפרויקט דור ההמשך • דוד בן עוזיאל, מדריך משקי חלב ונציג 

ההתאחדות בפרויקט "לשמחתנו נוספו עוד שני בתי ספר לפרויקט"  •

שר החקלאות, אורי אריאל: ״החקלאות היא ערך שאני מחויב 
לשמר. קרן ההלוואות החדשה תאפשר לחקלאים להמשיך 
ולפתח את החקלאות בארץ ולשמור על הביטחון הלאומי 

והתזונתי של מדינת ישראל" •

תגובות טובות מאוד לפרויקט. 
דוד בן עוזיאל

אריאל: "החקלאות היא ערך שאני מחויב 
לשמר"

קראוס "לא היה 
מחסור במוצרי 

חלב בחגים"

בישיבת ועדת הכלכלה בכנסת 
שנערכה בתחילת אוקטובר נידון 

המחסור במוצרי מזון טריים במהלך 
החגים. עיקר הדיון עסק במחסור 

בעגבניות ובבשר עוף טרי. במסגרת 
הדיון הציגה מיכל קראוס, מנכ"לית 
המועצה, את החשיבות של התכנון 

וכי לא היה מחסור בחלב, כפי שנטען 
בחלק מכלי התקשורת. היה מחסור 
מאוד נקודתי בקוטג׳ שנבע ממספר 

מועט של ימי עבודה וסמיכות החגים 
לסופי השבוע. בנוסף, לקוטג' תהליך 
ייצור ייחודי עם חיי מדף קצרים. גם 
בזמן חגי תשרי רפתני ישראל עבדו 
24/7 על מנת לספק למחלבות את 
תצרוכת החלב הגולמי. רק בזכות 
התכנון וויסות הכמויות שעורכת 
מועצת בחלב באופן שוטף נמנע 

מחסור במוצרי חלב במהלך החגים 

בפרט ובאופן שנתי בכלל. •
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