
שוטף 60

בשורה התחתונה, האוצר והחקלאות התקפלו והשרים הבינו 
כי רק בהסכמות ניתן יהיה לפעול. וכך ב-17 לאפריל התקבלו 

הסכמות בין משרדי האוצר, החקלאות לנציגי החקלאים בנושא 
ענף ההטלה, התכנון בענף ישמר. מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר 

התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: "שמירה על הלולים בצפון 
היא שמירה על הישובים, על גבולות המדינה וביטחונה. אני 

מברך את שרי האוצר והחקלאות שראו לנגד עיניהם את טובת 
עתיד הענף"

ההפגנה בצפון ותגובות נזעמות
סאגת הביצים החלה בתחילת אפריל לאחר שנודע כי בכוונת 

משרדי האוצר והחקלאות, לבטל את המכסה בענף. החקלאים 
הבינו כי מדובר במאבק על הפרנסה, לא פחות. לא מדובר רק 

במגדלי הביצים, חקלאים בערבה, רפתנים, אלא בכל המגזר 
החקלאי בארץ. זוהי מלחמה על הבית של כולנו, אמר לנו השבוע 

חקלאי וותיק הרואה את המשק החקלאי שלו, הולך ונעלם. ובתוך 
כך, למעלה מ-2000 מפגינים הגיעו ב-11 לאפריל לעצרת התמיכה 

של מגדלי הביצים במושב אביבים, על גדר המערכת שבגבול 
לבנון. ההפגנה אליה הגיעו כל ראשי החקלאים, להביע סולידריות 

עם מצוקתם של מגדלי הביצים בגבול הצפון. ההפגנה הסוערת 
שיקפה היטב את מצב הרוח בקרב החקלאים אך הכתובת היא על 
הקיר. כמה חברי כנסת הגיעו להפגנה אך אף נציג מהממשלה לא 

הגיע.  מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, 
מאיר צור בתגובה על המצב בהפגנה בצפון ״אנחנו נמצאים כאן 
היום מול מעוז החיזבאללה בגלל שאנחנו משדרים מלחמה, אבל 

מסוג אחר. מלחמה על הבית, על הפרנסה של כ-2800 לולנים. 
אסור לנו להסכים להיכנס למעגל אבטלה כי אין עוד מקורות 
פרנסה כאן וגם אין עוד חקלאות אחרת. ייבוא לא יפתור את 

המצב ויביא להורדת מחירים לצרכן. יבוא לא רק שלא יוזיל אלא 
לטווח הארוך, מדינת ישראל תהיה תלויה ביבוא וההשלכות יהיו 

ברורות במלחמה הבאה או בחרמות הבאים שיושתו על מדינת 
ישראל״. 

תגובות מההפגנה
שמעון ביטון מגדל ביצים במושב אביבים "כיפת הברזל של האזור 
שלנו זה הלול. הממשלה רוצה לעשות לנו תכנית מרושעת ולסגור 

אותנו, משק משק, מושב מושב ולרוקן אותנו מביתנו. אנחנו לא 
נוותר״. 

ח״כ איתן ברושי: ״הממשלה השתגעה" באנו עד כאן. אנחנו 
חוזרים למסלול של חקלאות וביטחון. זהו קרב על הציונות. אנחנו 

איתכם . מי שנותן להדליק לרמי לוי להדליק משואה איבד את 
דרכו. החקלאות היא מקור הגאווה שלנו. אנחנו חומת המגן. 

ומכאן תהיה הבשורה של מצפון תיפתח  הבשורה״.  

המלחמה על העתיד
לאחר שפקידי האוצר ומנכ"ל משרד החקלאות "ירו" ללא אבחנה ואיימו בביטול המכסות בענף 

הלול, דבר שגרר הפגנה סוערת בגבול הצפון. הבינו שרי האוצר והחקלאות כי נעשתה טעות ונכון 
לעכשיו, בוטל האיום. אך מי שחושב כי המאבק על ענף החקלאות, הסתיים, טועה. כי בישראל, 

הכותרת העכשווית נכונה עד להתבטאות הבאה. מתי תבין ממשלת ישראל כי ענף החקלאות הוא 
גם עניין כלכלי, חברתי, ציוני....'משק הבקר והחלב' מביא את תקציר האירועים והתגובות, נכון 

לסגירת הגיליון למי שפספס.... •

הפגנת המחאה בגליל
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השיטה מנטרת ברציפות את 
טמפרטורת תוך נרתיק-הפרה, 

במשך היממה - מבלי לפגוע 
בשגרת יומה.

כדאי להזמין בדיקה ולתאם 
פגישה כדי להיות מוכנים לתחילת 

החום הגדול בקיץ

טמפרה – בדיקת יעילות ממשק הצינון ברפת

שיפור ממשק הצינון עשוי למתן או לבטל 
את עומס החום הסביבתי על הפרה ולהוביל 

לעלייה ניכרת בתנובת החלב ובפוריות  

השיטה המדויקת והיחידה המוכחת מדעית כאמינה

הבדיקה כוללת: דגימת מספר פרות בכל קבוצה 
ברפת, ניתוח והצגת התוצאות, דיון בתוצאות 

והמלצות לשיפור 

אפשרות לבדיקה חוזרת על מנת לבחון את תוצאות 
השינויים.

מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( 
וילן בשדולה החקלאית בכנסת:

"מישהו איבד כאן פרופורציות"

 ״בחוק ההסדרים, בשנה האחרונה, שמו חמישה נושאים 
שכולם ירדו והכל כתוצאה משיתוף הפעולה עם הלובי החקלאי.  

ברפורמת המכסים של פסח, הוצאנו 88 מיליון שקלים מהאוצר 
כדי להראות שמי שרוצה לעשות ייבוא אז שישלם. לא יבשה 

הדיו ויש לנו עד פסח רק שישה דיונים על ביטול כל מכסי המגן, 
ביטול התכנון בחלב וביצים, ביטול מועצות ייצור ומעבר לתמיכה 

ישירה. הצגנו תכנית אסטרטגית, כ-80 עמודים, למשרד האוצר 
והחקלאות ולא קיבלנו תשובה שהם קראו את החומר.עכשיו 

אומרים לנו שעד לפסח יש לסיים את התכנית. אנחנו מסובסדים 
ב-10 אחוז בשלושה מיליארד. האוצר אומר שהוא הולך לתת 

כמיליארד וחצי ש״ח. יש כאן ניסיון לעשות מחטף ציני שאין לו 
שום סיכוי להתממש. בצרפת כ-500 רפתנים התאבדו, בבריטניה 
הכניסו פרות לסופרים. תמיכה ישירה זה להוריד את מחיר המים, 

שקרן  נזקי  טבע שהממשלה תשלם 70%, תמיכה בייצוא. כדי 
לקבל תמיכה ישירה של 18 כמו בoecd הסכום שלנו צריך להיות 

5.1מליארד ש״ח. אין תמיכות אלא שורה של פרמטרים;  ענף 
המדגה- רצינו לבנות עליו מודל עם מכסי מגן. לקח 9 שנים בכדי 

להוריד את המכסים בתעשיה בארץ. מורחים איתנו את הזמן. 
מנכ״ל משרד החקלאות מתווכח איתנו על תיאומי פגישות.  אם 
התכנית שלהם תתגשם אז החקלאות תקרוס. יש לעשות שיתוף 
פעולה, לשבת עם המומחים בתחום. מניסיוננו בכנסת הנוכחית 

הצלחנו יחד עם הלובי החקלאי של הכנסת לעצור ולבלום. אני 
חושב שעל הלובי החקלאי לחסום את כל התכניות ההרסניות 

של החקלאות. זה הזמן להתעורר. אנחנו לא נשב במשאים 
ומתנים במידה ויהיו חסרי תוחלת״. לגבי העברת המכון הוולקני, 

אמר וילן: משחקים עם בסיס הידע החקלאי. מה זה אדמות 
נדלן? מישהו איבד את הפרופורציות״. ▲
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"רפורמה בחקלאות"
לפני כשלושה שבועות פנה מנכ"ל משרד החקלאות ליו"ר ומנכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל והודיעם כי ברצונו לקיים דיונים אודות 

המעבר לתמיכה ישירה בכל ענפי החקלאות עד תחילת חודש מאי, 
מתוך מטרה להגיע להסכמות ולהגיש הסכם לממשלה עד תחילת 
חודש יולי. ראשי התאחדות חקלאי ישראל השיבו למנכ"ל משרד 
החקלאות כי לא יסכימו למתווה הדיונים וללוח הזמנים שהוצעו. 
לדבריהם, יש לדון תחילה על המטרות, כלי והיקפי התמיכה ואז 

ניתן יהיה לקיים דיונים ענפיים. אלו הבהירו כי הסכם יכול להיות 
מושג אך ורק בשיתוף פעולה של כלל הגורמים ולא בהנחתת 

מהלומות בתקווה שאחד הצדדים יקרוס.

מאבק משותף. אביתר דותן

לפני שבועיים )תחילת אפריל( התקיים דיון סוער בוועדת כספים. 
יו"ר הוועדה  ח"כ משה גפני הודיע על הקמת צוות מטעם ועדת 

הכספים ש"ימליץ לוועדה על מתווה ורפורמה ארוכת טווח 
בחקלאות, כזו שתאזן בין הצורך להוריד את יוקר המחייה לצרכן 

ובין הצורך להגן על החקלאים ולהבטיח את עתיד החקלאות 
בישראל". גפני קצב לצוות 60 יום להגשת המלצות והודיע שבצוות 

יהיו חברים שני ראשי השדולה החקלאית, חברי הכנסת יצחק 
וקנין ואיתן ברושי. עוד יהיו חברים בצוות בכיר ברשות המיסים, 
משנה למנכ"ל משרד החקלאות, סגן ראש אגף התקציבים ונציג 

החקלאים.

באמצע אפריל כינסו ראשי השדולה החקלאית בכנסת - חברי 
הכנסת איתן ברושי, יצחק וקנין, חיים ילין ועומר ברלב, את 

השדולה החקלאית. הכינוס נערך בנוכחות שר החקלאות אורי 
אריאל, יו"ר האופוזיציה יצחק )בוז'י( הרצוג, ח"כים נוספים 

מכל סיעות הבית, ראשי החקלאות, בכירי הענף וראשי מועצות 
אזוריות. בכינוס הודגש הצורך באחדות הסקטור החקלאי בעת זו. 
במהלך תקופה זו מנהלים ראשי הענף דיונים אינטנסיביים כאשר 

הקו המנחה הוא שענף הרפת נמצא במסגרת "הסכם לוקר" עד 
סוף 2019, וכי עד אז אין ולא יהיה כל שינוי בענף החלב. את ענף 
החלב מייצגים מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר תוך תיאום 

עם התאחדות חקלאי ישראל. ▲

תרגיל חרום 
ביום שלישי ה-12 באפריל התקיים תרגיל חרום במחוז הנגב של 

משרד החקלאות.
מטרת התרגיל היתה לבדוק מוכנות משרד החקלאות ושלוחותיו 

בדרום הארץ למקרי חירום.
בתרגיל השתתפו רכזי הועדות החקלאיות במועצות האיזוריות 
המרחב הנגב, נציגי משרד החקלאות, נציגי רח"ל ממחוז דרום, 

נציגי מועצת החלב ונציגי רפתנים, נציגי רשות המים, ונציגי 
צה"ל- האוגדה והפיקוד.

בתרגיל ניתנו סקירות על ההיערכות לחרום של משרד החקלאות, 
רח"ל ונציג של פיקוד העורף. כן נבחנו מספר תרחישים ובהם: 

שמירה על  שגרת חרום בעת לחימה, פגיעות במשק החלב 
)השבתת מחלוב, פינוי רפת  ופינוי פגרים( וכן נושא כוח האדם 

בשעת חרום )נטישת עובדים זרים, סיוע בין ישובים( התרגיל 
הונחה על ידי יוסי סמבירה יועץ משרד החקלאות למשברים 

וחרום. במהלך חודש מאי יערך תרגיל דומה באיזור הצפון.

כנס בבאר טוביה
השבוע )17.4( התקיים מפגש של הנהלת מועצת החלב עם יצרני 
חלב במושב באר טוביה. את הכנס פתחה הרצאה מקצועית של 

ד"ר שמוליק פרידמן ובהמשך הציגה מנכ"לית המועצה מיכל 
קראוס את נתוני הענף ועדכנה על ההתקדמות בעבודת הועדה 

לבחינת עתיד ענף החלב. כמו כן התקיים דיון על המצב בענף 
לאור הפרסומים האחרונים בתקשורת.  ▲
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