
מגדלי הבקר מוכנים 
לפתוח את הענף 

ליבוא חופשי ללא 
מכס, תמורת מעבר 

לתמיכות ישירות. 
בימים אלה מתנהלים 
מגעים אחרונים בינם 
לבין משרדי הממשלה 

על גובה הפיצוי שיקבלו 
ומשך הזמן להשלמת 
הרפורמה. בכך, יהיו 
לענף מרכזי ראשון 
שיעבור מתמיכות עקיפות, 

במקרה זה הגנת מכס, לתמיכות ישירות. המשמעות היא שכל 
מי שירצה יוכל לייבא בשר טרי ללא הגבלת כמות וללא מכס. 
"הכוונה היא להציף את השוק בבשר מצונן, מבחינתנו אפשר 

יהיה לייבא גם 40 אלף טונה", אמר מקור ממשלתי. צריכת הבשר 
הטרי בישראל היא כ-53 אלף טונה בשנה.

"אנחנו לא נגד השינוי, אנחנו רק רוצים להבטיח שנקבל פיצוי 
הולם על הנזק שייגרם לנו", אמר עמרי שרון, מנכ''ל ארגון מגדלי 

הבקר לבשר. "מה שמציעים לנו בשלב זה אינו מספיק", הוסיף. 
לפי הסכם מ-2014, מקבלים הבוקרים כ-25 מיליון שקל בשנה, 
תמורת מכסות יבוא של בשר בהיקף של כ-5,000 טונה בשנה. 

מקור ממשלתי אומר כי יכול להיות שהמגעים יושלמו כבר בימים 
הקרובים, כך שניתן יהיה להכניס את השינוי לתקציב 2018-2017. 

את הפיצוי יקבלו הבוקרים בלבד, שבין השאר תורמים למשק גם 
בשמירה על שטחים במקומות רגישים כמו רמת הגולן, ולא תנובה 

ודבאח השולטות בשוק הבשר הטרי. יתרון נוסף של ההסכם הוא 
בהקלה על סבלם של בעלי החיים, מכיוון שהוא ייתר את הבאת 

העגלים לישראל באוניות מסע וימקד את היבוא בבשר מצונן 
וארוז. לקידום המהלך התקבל השבוע אישור עקרוני ממשרד 

הבריאות להארכת משך חיי המדף של הבשר מ-45 יום ל-80 יום. 
בעולם נהוג להאריכו אף ליותר מ-120 יום. משך הזמן יאפשר 

להביא בשר מדרום אמריקה באוניות, ולשווקו בישראל במשך 45 
יום נוספים. ▲

הכתבה פורסמה בדמרקר ע"י הכתבת אורה קורן

הסכמות בין מגדלי הבקר לאוצר 
פתיחת היבוא תמורת תמיכות ישירות

עמרי שרון, מנכ''ל ארגון מגדלי הבקר לבשר: "אנחנו לא נגד השינוי, אנחנו רק רוצים 
להבטיח שנקבל פיצוי הולם על הנזק שייגרם לנו" •

רוצים פיצוי הולם. עמרי שרון

התאחדות חקלאי 
ישראל וארגון מגדלי 

העגלים )אמפ"י( 
יוצאים נגד ההסכם 
שנחתם בין משרד 

החקלאות והאוצר לבין 
אמב"ל לפתיחת הייבוא 

החופשי וללא הגבלה 
בבשר הבקר.  כאמור, 

בהתאחדות חקלאי 
ישראל מדגישים כי 
ההסכם אשר נחתם 

עם אמב"ל )ארגון עדרי הבקר במרעה( המייצגים פחות 
מ- 10% מהיצע העגלים הכולל לשחיטה בישראל פוגע 

אנושות בענף גידול הבקר בישראל ועלול לחסל כ- 460 

משקים חקלאיים העוסקים בענף ומספקים פרנסה לאלפי 
אנשים. 

כזכור, ראשי התאחדות חקלאי ישראל- מזכ"ל תנועת 
המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור 

ומזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( וילן פנו 
לפני כשבוע לשר האוצר, משה כחלון ולשר החקלאות 

ופיתוח הכפר, אורי אריאל והתריעו על כך שכוונתם 
לפתוח את שוק הבשר הטרי לייבוא חופשי מאירופה 

ומדרום אמריקה, משמעותו חיסול של 460 משקים 
חקלאיים וחיסול ענף גידול הבקר בארץ. כאמור, במדינת 

ישראל קיימים כיום כ- 460 משקים המגדלים כ- 140 
אלף ראשי בקר בשנה, המקיימים מעגל של גידולי מספוא, 

מרכזי מזון ומכוני תערובת, אשר מעבר לשמירה על 
אדמות המדינה ושטחים ירוקים, מהווים מעגל המפרנס 

אלפי משפחות.  ▲

הפגנות ברחבי הארץ 
נגד פתיחת ייבוא הבשר

התאחדות חקלאי ישראל וארגון מגדלי העגלים נגד הסכם הייבוא החופשי בבקר: 
״ההסכם מוחק את ענף הבקר הישראלי״

ביום רביעי 28.9 הפגינו מאות מגדלי בקר וחקלאים עם טרקטורים וחבילות חציר בשני 
צמתים  בצפון - צומת התשבי שביקנעם ובדרום בצומת קסטינה. ההפגנות במחאה על 
החלטת ממשלת ישראל לפתוח את גידול הבקר הטרי לייבוא חופשי וללא הגבלה זאת 
תוך חיסול כ- 460 משקים חקלאיים העוסקים בענף ומספקים פרנסה לאלפי אנשים  •
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