
ענף בכותרות

"הסכם יצוא הגבינות לסין, שנחתם השבוע, יאפשר לבטל 
את משטר המכסות במשק החלב לחלוטין" - כך אמר 

מקור במשרד החקלאות. לדבריו, גם אם משטר המכסות 
לא יבוטל, ההסכם צפוי להגדיל את הביקוש לחלב בהיקף 

כה גדול, שהמכסות יאבדו ממשמעותן. ביטול המשטר 
ישפר את מעמדה של ישראל בארגון הסחר העולמי, 
הדורש להפחית סובסידיות עקיפות, כגון פיקוח על 

כמויות יצור ומחיר של חלב. מתווה לוקר, לפיו מתנהל 
משק החלב כיום, מסתיים ב-2019. לפי המקור במשרד 

החקלאות, זה הזמן להחליט לגבי התקופה שאחריו. אם 
החקלאים ישתפו פעולה ולא יהיו שמרנים, ניתן יהיה 

לגבש מתווה להסרת המכסות. מצב זה גם יאפשר 
לשפר את מיצובה של ישראל מול ארגון הסחר 

העולמי, מכיוון שהתמיכות העקיפות בחקלאות 

יירדו בשיעור ניכר. בענף קבלו בזעם ובתדהמה את דברי 
אותו מקור ויצרנים רבים הביעו פליאה על התזמון וחוסר 
הידע של אותו מקור במשרד החקלאות כך פורסם בעיתון 

 'דה מרקר'.
אביתר דותן, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר דחה בתוקף 

את הדברים ואמר בתגובה, "חבל שהמקור לא מזדהה 
כי ברור שיש פה ספין על חשבון רפתני ישראל. משטר 

המכסות שומר על בטחון המזון של מדינתנו ולא יתבצע 
שום מהלך היכול לפגוע באזרחי ישראל. היינו שותפי 

אמת באפשרות של פתיחת היצוא לרוסיה ולסין. מהלך 
כזה ייבנה במשך שנים לא מעטות, וחבל שבחרו במשרד 

החקלאות בכותרות גונבות דעת". ▲

זעם בענף על דברי הבכיר 
במשרד החקלאות

בכיר במשרד החקלאות מסר כי  "הסכם יצוא הגבינות לסין ישחרר את ענף החלב 
ממכסות". לדבריו, ההסכם יאפשר יצוא בהיקף גדול שיתבסס על כמויות חלב כפולות 

מהמקובל במשק, מה שיאפשר את ביטול משטר המכסות וישפר את מעמד ישראל 
בארגון הסחר העולמי. בענף החלב דוחים כמובן את דברי המקור הבכיר ואומרים כי 

ההסכם אינו לייצוא חלב וגבינות אלא רק הסכם וטרינרי והדרך עדיין ארוכה. הכתבה 
התפרסמה לפני כשלושה שבועות בעיתון 'דה מרקר' מאת העיתונאית אורה קורן  •

בענף חלב הבקר הוגדלה המכסה ל- 1.5 מיליארד 
ליטר, תוספת של 64 מיליון ליטר.על מנת  להגדיל את 

המשקים הקטנים ובכדי לחזק את המשק המושבי הקטן 
בענף החלב. דוברת משרד החקלאות מסרה כי "מדיניות 
השר היא לתעדף את המשקים הקטנים במגזר המושבי, 
ולכן 85% מהתוספת לייצור החלב למגזר המושבי ניתנה 

למושבים קטנים לצמצום הפערים והכנת הענף ליום 

שאחרי "מתווה לוקר". בכדי לבסס דור צעיר בענף החלב 
ובחקלאות בכלל, ולעודד את חזרת הבנים למשק ולעיסוק 

בחקלאות, ביקש משרד החקלאות לקבוע בתקנות, כי 
1 מיליון ליטר יחולקו במנות שוות למשקים מושביים 

המעסיקים ברפת את ילדיהם או את בני הזוג של ילדיהם, 
וזאת על מנת לתמרץ את ההורים וילדיהם לחילופי דורות 

בניהול הרפת המשפחתית.  ▲

אושרו תקנות החלב ל-2017
וועדת הכלכלה של הכנסת אשרה את תקנות פיתוח משק החלב שהוגשו על ידי שר 

החקלאות, אורי אריאל, לאישור הוועדה •
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