
לכבוד פסח: ייבוא 
ירקות ללא מכס
שר האוצר משה כחלון חתם על צו לייבוא 

מכסה פטורה ממכס של 40 אלף טונות 
מלפפונים, עגבניות, פלפל, חסה, פטרוזיליה 

ושורש סלרי. קברניטי ענף החקלאות זועמים 
על צעד זה •

שר האוצר, משה כחלון, חתם על צו 
שהוכן ברשות המסים בתיאום עם משרד 
החקלאות, המאפשר לייבא מגוון ירקות 

טריים במסגרת מכסה פטורה ממכס בכמות 
כוללת של 60 אלף טונות. במסגרת הצו 

ניתן יהיה לייבא מכסה פטורה ממכס של 
40 אלף טונות במהלך תקופות החגים - של 
מלפפונים, עגבניות, פלפל, חסה, פטרוזיליה 

ושורשי סלרי, ללא התניה של ההיצע 
בשוק המקומי. ראשי החקלאים זועמים על 
החלטתו של השר כחלון וטוענים כי הדבר 

יפגע קשות בחקלאים הישראליים ובענף 
החקלאות וכי צעד זה לא יתרום להוזלת 

הירקות בשווקים. ▲

אפליקציה 
)יישומון( חדש 

למועצת החלב 
מועצת החלב עובדת בימים אלה על פיתוח 

אפליקציה שמטרתה לסייע ליצרני החלב 
בהנגשת המידע והקשר עם המועצה •

הנושאים שנכללים נכון לעכשיו במסגרת 
האפליקציה הם: חדשות מועצת החלב, 
מדיניות תשלום, הזמנת מדריך ממשק 

חליבה, נתוני מכסה וייצור אישיים, מחיר 
בקר, הזמנת כילוי ודיווח על מצב חירום. ▲

חלב כבשים
בהמשך לביקושים הגדלים לחלב כבשים 

התקבלה השבוע החלטה בשולחן המגדלים 
על עדכון מדיניות התשלום לחלב כבשים 
המיוצר מעבר למכסה בשנת 2017 •

חלב כבשים עודף שייוצר ברבעונים השני 
)אפריל-יוני( והשלישי )יולי- ספטמבר( 

יקבל תשלום מופחת לא מובטח של 90% 
ממחיר המטרה. אנו מקווים כי המדיניות 

החדשה תאפשר ליצרנים לייצר יותר חלב 
ולספק את הביקוש. לקריאת החלטת שולחן 

המגדלים. ▲

רפת חדשה 
בערבה 

הרפת הוקמה על-ידי 4 יצרנים חדשים 
שהקימו רפת בה יבצעו שימוש משותף 
במכון חליבה אחד. הרפת במושב עידן 
נפתחה במסגרת המדיניות של משרד 

החקלאות ומועצת החלב התומכת בפתיחת 
רפתות חדשות באזורי הפריפריה. ממועצת 

החלב נמסר כי לקראת סוף חודש מרץ 
ובשיתוף עם התאחדות מגדלי בקר 

והמועצה האזורית ייערך אירוע פתיחה 
חגיגי של הרפת, על המועד וסדר היום תצא 

הזמנה בהמשך. ▲

עדכון מדיניות 
תשלום לחלב 

בקר גולמי בשנת 
 2017

מועצת המנהלים של מועצת החלב אישרה 
את המלצת ועדת התכנון להרחיב את הרצועה 

לחלב עודף א' )חורף וקיץ ( ל-6%. 

הסיבות לעדכון המדיניות הן רמות המלאי 
הנמוכות של חומרי גלם חלביים ובעיקר 

חמאה תעשייתית והגידול הנמשך בביקוש 
לחלב ומוצריו. הרחבת הרצועה היא 

מתחילת השנה והמחלבות יעדכנו את 
חשבונות החלב העודף בהתאם. הרצועה 

מתייחסת למכסת 2017 גם לאחר שתעודכן 
ויוקצו תוספות המכסה. ▲

היערכות 
לחג פסח 

ממועצת החלב נמסר כי "כמו בכל שנה אנו 
נערכים מבעוד מועד לחג הפסח. חג הפסח 
השנה יוצא בתאריכים 10.4 עד 17.4 •

גם השנה מופע החגים מציב בפנינו 
אתגר תפעולי. הסמיכות של ימי החג 

לימי השבת והעבודה החלקית במחלבות 
בימי חוה"מ מחייבים היערכות לוגיסטית. 

בצד המחלבות אנו מקיימים ישיבות עם 
מנהלי התפעול כדי לתאם את קליטת 

החלב והפניית עודפי החלב למתקני 
הייבוש. הרפתנים מתבקשים להתכונן 

מראש, לבדוק את תקינות מערכת 
הקירור ומערכות השטיפה ולתאם עם 
חברת ההובלה את זמני האיסוף". ▲

קבלת חלב ינואר 2017
ממועצת החלב נמסר כי, במהלך חודש ינואר 
קיבלנו כ-124 מיליון ליטר שהם 3.78% מעל 
התחזית השנתית )120 מיליון( ו-8.5% יותר 
משנת 2016 )114.8(. לפי קצב גידול זה נגיע 
לשיווק שנתי של 1.5 מיליארד ליטר. למרות 

העלייה בקבלת החלב אנו עדיין נמצאים 
בחוסר בשומן. ביום חמישי הקרוב תתכנס 
מועצת המנהלים לדיון והחלטות על גובה 

רצועה א'. ▲

השוואת מחירי 
המים

במהלך ביקור של שר האנרגיה, יובל שטייניץ 
במועצה אזורית בקעת הירדן הכריז השר על 
השוואת מחירי המים לכל חקלאי ישראל • 

השר סייר יחד עם ראש המועצה דוד 
אלחייני בשטחים החקלאיים, ושוחח עם 

חקלאים מקומיים. שר האנרגיה, יובל 
שטייניץ "אני תמיד שמח לחזור לבקעת 

הירדן. הפעם הגענו לסיור מקצועי בנושא 
המים בתחומי המועצה, וסוכם, כי גורמי 

המקצוע בשני הצדדים ימשיכו לפעול 
בהמשך למה שעלה היום". ראש מועצה 

אזורית בקעת הירדן, דוד אלחייני "אנחנו 
מודים ומברכים את השר על יוזמתו 

לתיקון חוק המים והשוואת מחיר המים 
בין כל חקלאי ישראל". הביקור נערך בסוף 
חודש פברואר ושני הצדדים הביעו סיפוק 

מתוצאותיו. ▲
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