
דבר העורך
קוראים כותבים ומגיבים

אנחנו ב'משק הבקר והחלב' עוקבים  מקרוב אחר 
תופעת הטרור החקלאי כי לדעתנו זו בעיה קשה ברמה 
הלאומית, המאיימת על החקלאות והחייבת לקבל 
טיפול ממשלתי מהשורש. אך במדינה בה החדשות 
הופכות תוך יום לישנות, הטרור החקלאי נפל בין 
בעיות הביטחון לבעיות אחרות ולא זכה לחשיפה 
תקשורתית. עקב כך, ממשלת ישראל והשרים העדיפו 
להתעלם מהבעיה הקשה המאיימת לא רק על המשך 
החקלאות בישראל, אלא על הריבונות הישראלית, 
יהודית, בשטחי ארץ ישראל, בעיקר באזורי הפריפריה. 
כולנו יודעים כי לא קל להיות חקלאי בישראל, נהפוך 
הוא, מדובר במגזר קשה לפרנסה, הנאבק ביבוא ההולך 
וגדל, בתקנות בירוקרטיות ורגולציה, בעלויות שכר 
ומים. ובממשלה שלצערנו אינה רואה בחקלאות ערך 
לאומי, אם נוסיף לבעיות אלה את הטרור החקלאי 

נקבל מגזר הנאבק על פרנסתנו, ביטחונו ועתידו. 

שינוי איטי במודעות
אך בחודשים האחרונים, חל שינוי בכל הקשור 
לטרור החקלאי, אמנם השינוי איטי ובעיקר ברמה 
התקשורתית, אך עדיין מתרחש. השבוע )13.5( עבר 
בקריאה ראשונה תיקון לחוק העונשין המחמיר עם 
עבירות של פשיעה חקלאית. הצעת החוק תאפשר 
הטלת עונשי מאסר ארוכים יותר על העבריינים 
שיתפסו. נכון, הדרך עדיין ארוכה, קיים מחסור 
בכוח שיטור אך זו ההתחלה. יש לציין כי על הפרק 
עומדת הצעת חוק אותה מנסח ח"כ איציק שמולי 
שתעסוק בכל הקשור לביטוח חקלאי, נושא בעייתי 
במיוחד. רק לאחרונה היו עשרות כתבות בתקשורת 
הכתובה והאלקטרונית, בנושא הטרור החקלאי ויש 
רושם כי משהו קורה ולמישהו אולי נפל האסימון. 
כעת כולנו מקווים כי הממשלה תתעורר סופית, כי 
רק טיפול לאומי, יכול לעשות את ההבדל, אנחנו 

תקווה כי השינוי יתרחש ומהר. 

חלב, בבת אחת
ב-1.6 נציין את יום החלב הבינלאומי, יום לאחר 
חג השבועות שהפך כבר לסוג של חג חלב ומוצריו. 
ענף החלב הישראלי עומד מול אתגרים לא פשוטים, 
אך חשוב לזכור כי מדובר אולי בענף המזון הטוב 
מהמובילים  לאחד  הנחשב  בישראל,  והאיכותי 
בעולם. לכן, כשראיתי את הפרסומת הטלוויזיונית 
של שופרסל המתגאה בייבוא מוצרי חלב וגבינות 
מאירופה, כעסתי וליבי נחמץ, תרתי משמע. זה פשוט 
בלתי נתפס שחברת ענק כשופרסל, מנסה לשכנע את 
הישראלים, שיקנו מוצרי חלב מאירופה, בושה והיה 
כדאי לאנשי שופרסל שיחשבו מחדש, כי הם רגע 
מחרם צרכנים. בתקופה בה המחלבות מתמודדות עם 
קשיים, בחג שבו מכירות מוצרי החלב עולים, חברה 
ישראל מעודדת קניית מוצרים לא ישראליים. הזוי.

גידול בצריכה
חזרתי לא מזמן מחו"ל, אני לא יודע על מה מדברים 
כל התוקפים מטעם, את יוקר מוצרי החלב בישראל. 
באירופה הגבינות לא זולות יותר ובטח שאינן טעימות 
יותר, מה גם שהמגדלים באירופה מקבלים מענקים 
ישירים מהממשלות. ובאשר למחיר, הרי כבר ידוע 
לכולם כי המגדלים בישראל אינם אחראים למחיר. 
אם נוסיף לזה את עניין הכשרות ועוד אלמנטים 
רגולטורים, הרי שענף החלב בישראל לא רק שאינו 
יקר, אלא מתמודד נהדר מול הקשיים האובייקטיביים. 
קל לדעת מי מוביל את הקמפיין נגד ענף החלב ויוקר 
החלב לכאורה וגם אם החלב בישראל יקר קצת 
ממדינות אחרות, הרי שבישראל הכל יקר יותר. 
יש פעמים בחייה של מדינה, שלא הכל נמדד דרך 
החור שבשקל, זו בהחלט אחת מהפעמים. זה המקום 
לציין את הגידול התמידי בצריכת החלב בישראל, 
את איכות החלב, מגוון המוצרים הטעימים ובעיקר 
את המגדלים, העובדים קשה מאוד לפרנסתם. יום 

החלב הבינלאומי, מי יתן וענף החלב 
הישראלי ימשיך להוות דוגמא 

לענף כלכלי, חזק ואיכותי. ועד 
אז, שתו חלב. 
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