
ענף בכותרות

הטרור החקלאי ממשך להכות 
בחקלאים בכל רחבי הארץ, העומדים 

חסרי אונים אל מול התופעה הנמשכת 
כבר שנים ארוכות. בחודש אוגוסט, 

נגנבו בעלי חיים, ציוד חקלאי, הוצתו 
שריפות ונגרמו נזקים במיליוני שקלים. 

כשהשיא היה במושב הוותיק בצפון, 
יסוד המעלה. חשד להצתה כילתה 

בית אריזה ביסוד המעלה, הנזק, כ-10 
מיליון שקלים. החקלאים חסרי אונים 

כמו גם משרדי הממשלה, אל מול גל 
הטרור החקלאי הגורם לנזקי עתק 

לחקלאים שגם כך מצבם לא מזהיר.

נזקים בעשרות מיליונים
לפני כחודשיים פרצה שריפה בבית 
העסק ביישוב שבגליל, כוחות כיבוי 

ושיטור גדולים הוזעקו לזירה, ולאחר 
שלוחמי האש השתלטו על השריפה 

התגלו הבוקר התוצאות העגומות עבור 
החקלאים. הנזק מוערך בלפחות 10 

מיליון שקלים. לא היו נפגעים באירוע. 
מהמשטרה נמסר כי נחקר חשד 

להצתה, זאת לאחר כמה מקרים דומים 
שאירעו באזור לאחרונה. ח"כ איתן 

ברושי, יו"ר השדולה החקלאית בכנסת 
טוען כי מדובר באירוע נוסף בגל 

הצתות מכוון: "להגדיר את הפשיעה 

החקלאית כטרור שפוגע בביטחון 
המדינה. ח"כ איתן ברושי )המחנה 

הציוני(, יו"ר השדולה החקלאית 
בכנסת, הגדיר את האירוע כחלק 

מתופעת "הטרור החקלאי", כאשר על 
פי החשד גובות כנופיות פשע בצפון 

דמי חסות מחקלאים ומשתמשות 
בהצתות כאמצעי הרתעתי."בשבועות 
האחרונים יש עלייה דרמטית במקרי 
הפשיעה החקלאית ולמרות מאמצי 

כוחות הביטחון המקרים לא נמנעים", 
אמר ברושי, "לאחר הצתת המתבן 
ברביבים, הוצת בית קירור ואריזה 
ביסוד המעלה ונשרפו אלפי מכלי 

פירות. הטרור החקלאי גורם נזק עצום 
לחקלאים בכל חלקי הארץ". "אני נמצא 

בקשר עם משרד רה"מ והשר לביטחון 
הפנים על מנת לקיים דיון בראשות 

שר הבט"פ בהשתתפות כל הגורמים", 
הוסיף ח"כ ברושי, "צריך להגדיר את 

הפשיעה החקלאית כטרור שפוגע 
בביטחון המרחב הכפרי והמדינה 

כולה". האירוע הקשה הזה מתווסף 
לעוד עשרות אירועי גניבה, פריצה, 

שריפות וגניבות בקר שהתרחשו 
בחודשיים האחרונים. כזכור התייחס 

מבקר המדינה לתופעה קשה זו ובדו"ח 
האחרון שחיבר, לפני כחודשיים 

הגדיר את התופעה כ"מכת מדינה". 
אך נכון לכתיבת שורות אלה, ממשלת 

ישראל לא מבינה את היקף התופעה 
והנזק העצום הנגרם, הן לחקלאים והן 
למדינה עצמה בנושא שמירת אדמות 

ועתיד החקלאות. 
'משק הבקר והחלב' ימשיך 
לעקוב אחר נושא זה.  ▲

נזקים עצומים מהטרור החקלאי
שרי החקלאות והמשפטים מבטיחים לפעול בתקיפות

מערכת 'משק הבקר והחלב' ממשיכה לעקוב אחר הטרור 
החקלאי שהפך למכת מדינה ומאיים לא רק בפן הכלכלי אלא 

בהיבט הביטחוני על עתיד החקלאות בישראל. בעקבות החמרת 
המצב, נערך דיון דחוף בלשכת שר החקלאות בהשתתפות 

שרת המשפטים איילת שקד שבמהלכו הבטיחו השניים לטפל 
ביסודיות בתופעה  •

נזק של מיליוני שקלים. השריפה ביסוד המעלה

משרד החקלאות מקדם במקביל מספר 
רפורמות להפחית את הבירוקרטיה 
והסרת חסמים בפרט בתחומי ייצור 

ויבוא מוצרים מן החי. כחלק מקידום 
תהליך הייבוא, הוחלט, בשיתוף עם 

משרדי הבריאות, הכלכלה וראש 
הממשלה, על הארכת תוקף חיי המדף 
המקסימאליים של בשר מצונן שנשמר 

בוואקום באופן שיאפשר הגברת 
התחרות והורדת המחיר לצרכן, 

באמצעות הגדלת הכדאיות ליבואנים 
לייבא בשר טרי מצונן )לא קפוא(. 

ההחלטה הועברה להערות הציבור. 
המהלך יאפשר יבוא בשר טרי בהובלה 

ימית מיצרניות בשר איכותיות כגון: 
ארגנטינה, ארה"ב, אוסטרליה ומדינות 
נוספות, אשר עד היום התאפשר לייבא 
מהן בהובלה ימית רק בשר קפוא בשל 

מגבלות התוקף המקסימלי של חיי 
המדף. לטענת אנשי משרד החקלאות, 

המהלך יגביר את התחרות בשוק 
הבשר הטרי, יקטין את יוקר המחיה, 
ויאפשר לצרכני הבשר לבחור מתוך 

מגוון רחב יותר של בשר איכותי וזול. 
בנוסף, צפוי מהלך זה לצמצם את 

כמות משלוחי העגלים החיים ובכך 
לצמצם את הפגיעה ברווחת בעלי 

החיים הנובעת מהובלתם לישראל. 
דוברת המשרד מסרה כי מהלך זה 
מהווה המשך ישיר ל"דוח בחינת 

ענף הבקר" אשר פורסם ע"י רשות 
ההגבלים העסקיים בשנת 2016, אשר 

העלה כי קיים צורך בהגברת 
התחרות בענף הבשר בישראל. ▲

הפחתת בירוקרטיה 
והגדלת היבוא

כחלק מהפחתת עלויות 
הבירוקרטיה, משרדי החקלאות, 

הכלכלה והבריאות הפיצו להערות 
הציבור החלטה להארכת חיי המדף 

של בשר טרי בווקום. המטרה, 
הגברת התחרות והורדת המחיר 

לצרכן, באמצעות הגדלת הכדאיות 
ליבואנים לייבא בשר טרי מצונן 

)לא קפוא( •

משרד החקלאות ממשיך לקדם ייבוא בשר
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