
ענף בכותרות

אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח 
הכפר אמר לאחר החתימה על ההסכם 
"ההסכם עם קרואטיה יתרום לקידום 

ההתפתחות החקלאית של שתי 
המדינות והנו צעד נוסף שמשרד 

החקלאות עושה למען הידוק הקשרים 
עם מדינות העולם. השר אריאל הוסיף: 

"ישראל הנה מעצמה  עולמית בתחום 
הייצור החקלאי. הבאה לידי ביטוי 

בייצוא נרחב של טכנולוגיות חקלאיות 
לכל העולם בעיקר בתחום ההשקיה, 

חקלאות מדייקת , טיפול לאחר קטיף, 
ומשק החלב שהנם מהמתקדמים 

בעולם. לא בכדי מדינות רבות מבקשות 
ללמוד על הטכנולוגיות המפותחות ועל 

המחקר המתקדם בישראל". בביקורו 
בקרואטיה, נפגש שר החקלאות אורי 

אריאל עם ראש ממשלת קרואטיה  
אנדריי פלנקוביץ ועם שר החקלאות 
של קרואטיה  טומיסלאב טולושיץ. 

איציק בן דוד, סמנכ"ל סחר חוץ משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר "הסכם זה 

יתרום לקידום החקלאות הקרואטית 
ויאפשר לחברות ישראליות להרחיב 

את פעילותן בקרואטיה. בשל העובדה 
שקרואטיה ,כחברה חדשה באופן 
יחסי באיחוד האירופי , מחויבת 

לקדם משמעותית את ענפי החקלאות 
השונים ולצורך כך עומדים לרשותה 

תקציבים משמעותיים מהאיחוד 
האירופי. בן דוד הוסיף כי "זהו חלון 

הזדמנויות לחברות ישראליות בתחום 
האגרוטכנולוגיה שכן הידע הייחודי 

שקיים במדינת ישראל יוכל לסייע 
משמעותית לקידום חקלאות קרואטיה 

ואנו צופים כי עיקר שיתוף הפעולה 
ייסוב סביב נושאי ההשקיה וניהול 

מקורות המים".
ההסכם לקידום ההתפתחות חקלאית 
של שתי המדינות נחתם לתקופה של 

חמש שנים ויוארך באופן אוטומטי 
לתקופות נוספות בנות חמש שנים 

כל אחת. במטרה לעקוב אחר יישום 
ההסכם תוקם ועדה משותפת לשתי 

המדינות שתגבש תכניות שנתיות 
לשיתופי הפעולה ותבצע בקרה 

אחר היישום. ▲

לראשונה נחתם עם 
ממשלת קרואטיה הסכם 

לשיתוף פעולה חקלאי

הסכם ראשון מסוגו נחתם עם ממשלת קרואטיה לקידום 
החקלאות של שתי המדינות. ההסכם נחתם במעמד שני 

שרי החקלאות ויהווה כלי לייצוא טכנולוגיה ישראלית 
ושיתופי פעולה עם המשק הקרואטי בתחומים חקלאיים 

מגוונים  •

חתמו על הסכם. 
שרי החקלאות של ישראל וקרואטיה

שר החקלאות אורי אריאל חתם על 
צו תכנון משק החלב לקביעת היקף 
היצור המקומי הכולל לשנת 2018.  
הכמויות הוגדלו ב-68 מיליון ליטר. 

חלב בקר - במקום 1,500 מיליון בשנת 
2017 המכסה תגדל ל-1,568 מיליון 
ליטרים בשנת 2018. חלב כבשים - 

11.15 מיליון ליטרים בשנת 2017 
המכסה תגדל ל 13.15 מיליון ליטרים 

בשנת 2018. חלב עיזים - במקום 21.2 
מיליון ליטרים בשנת 2017 המכסה 
תגדל ל-22.2 מיליון ליטרים בשנת 
2018. אופן החלוקה יקבע בתקנות 

מדניות הפיתוח שיובאו לאישור ועדת 
הכלכלה בהקדם. במסגרת תוכנית 

זו בכוונת משרד החקלאות להקצות 
כמיליון ליטרים לבתי ספר חקלאים 

חדשים וקיימים ובנוסף לחלק מכסות 
ליצרנים חדשים בענפי הצאן. ▲

תוגדל 
מכסת 
החלב

מכסת החלב לשנת 2018 תוגדל 
ב- 68 מיליון ליטרים. יחולקו 

מכסות חלב לבתי ספר חקלאיים 
שיש בהם מגמת לימוד לענף 

החלב, ומכסות ליצרנים חדשים 
בענפי הצאן" •
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