
משרד החקלאות פועל להגברת הייבוא של בשר טרי מצונן 
מחו"ל, עם זאת, מדגישים במשרד כי יבוא העגלים והצאן 

לישראל ימשך לאור הגידול בביקוש לבשר טרי שנשחט 
בישראל. כיום, מייבאים לישראל מדי שנה כחצי מיליון עגלים 

וצאן, אשר מגודלים ברפתות ישנות ברובן, ולכן העלייה 
בביקוש לבשר מחייבת קיומם של מקומות הסגר בהן מתקיים 

פיקוח וטרינרי ממשלתי. 

הפיקוח הווטרינרי מיועד לבחון האם בעלי החיים המיובאים 
נגועים במחלה העלולה למנוע את כניסתם לישראל או 

עלולים להעביר מחלה ולפגוע בבעלי החיים המקומיים. בכדי 
להקים אתרי הסגר חדשים, קידם משרד החקלאות ורשות 

מקרקעי ישראל את הכנתה של הצעת החלטה שתאפשר 
הקמת תחנות הסגר בישובים חקלאיים ללא הפרה של חוק 

ההתיישבות החקלאית. על פי ההצעה שהוכנה בשיתוף 
עם רשות מקרקעי ישראל, הרשאת השימוש תהיה זמנית, 

ותאפשר החזרת הקרקע לשימוש חקלאי בכל עת. ההחלטה 
אף מדגישה את הצורך לאתר מקום ולאשרו לשימוש רק 

לאחר שהובטח כי ניתן לתת בו טיפול לבעלי החיים ומעקב 
אחריהם, לצד דאגה לרווחתם.  דוברת משרד החקלאות מסרה 

כי " מניתוח של משרד החקלאות עולה כי במהלך השנה 
האחרונה )2017( ישנה עלייה בכמות צריכת הבשר בישראל. 
בעוד שבשנת 2015 אדם צרך בממוצע 12 ק"ג בשנה, בשנת 

2017, אדם צרך בממוצע 16.3 ק"ג בשנה. מדובר בעלייה של 
כ-25%! עוד עולה מן הממצאים, כי נרשמה עלייה של כ-2.5% 

בצריכת בשר בקר בקרב הציבור הישראלי ביחס לשנת 2016. 
ככלל, רוב הבשר הטרי מקורו בעגלים חיים שמגיעים לישראל  

מחו"ל, יחד עם זאת חלה עלייה במגמת יבוא הבשר הטרי 
המצונן מחו"ל מ- 6,391 טון בשנת 2016 ל-14,260 טון בשנת 

2017 ותחילת שנת 2018". 
ד"ר רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד 

החקלאות: "יבוא בקר וצאן מחייב קיומם של מקומות הסגר 
בהן מתקיים פיקוח על ידי רופאים וטרינריים ממשלתיים. 

שמנו בהחלטה את הדגש על כך שהמקום אשר יוקצה לשימוש 
המבוקש, יתאים לטיפול בבעלי חיים מבחינה וטרינרית, וייתן 

מענה להיבטי רווחת בעלי חיים".   ▲

משרד החקלאות פועל להגברת ייבוא 
הבשר המצונן

בעקבות העלייה בביקוש לבשר טרי, משרד החקלאות מקדם תנאים להקצאת קרקע 
למתחם טיפול ופיקוח על בעלי החיים המיובאים מחו"ל במטרה לאפשר פתיחת 

מקומות נוספים. הדגש, מקום שיאפשר טיפול בבעלי החיים ומעקב אחריהם, וכן מקום 
שיאפשר לדאוג לרווחתם  •

חברת EJ BOS מבין הגדולות בהולנד מייצרת כ-350 טון 
תערובת בשנה, בשלושה אתרים שונים ברחבי המדינה. 

במסגרת הביקור הציגו האורחים את פעילות החברה וקיבלו 
הסבר מפורט מאת מנכ"ל חברת מילובר אורי לופט על תחום 

פעילות החברה, שוק בעלי החיים בישראל וסקירת שוק 
התערובת הארצי. סמנכ"ל התפעול גושן הארון ערך לאורחים 

סיור במכון התערובת של מילובר  ולאחר מכן סיירו חברי 
המשלחת ברפת גליל מערבי, מרכז המזון ובלול פיטום בקיבוץ 

רגבה, את הביקור חתמו האורחים במסעדת דגים בעכו. 
אורי לופט מנכ"ל מילובר: "שמחנו לארח את חברי קבוצת 

EJ BOS אצלנו במילובר, המפגש עם קולגות מעבר לים 
חשוב מאוד עבורנו. העובדה כי חברי המשלחת בחרו להגיע 

לישראל מעידה על מיצוב ענף המזון לבעלי חיים הישראלי 

בחזית, ומדגישה את חשיבותה של החקלאות ויכולת הייצור 
העצמאית בפרט, עבור מדינת ישראל."

מזה למעלה מ-50 שנה מובילה חברת מילובר את תעשיית 
המזון לבעלי חיים באיכות וחדשנות מוצריה. לחברה מאות 

מוצרים ותכניות הזנה המותאמים באופן אופטימלי לצרכיהם 
המגוונים של בעלי החיים ולדרישות המגדלים. ▲

קבוצת מכון התערובת ההולנדי EJ BOS בביקור 
במילובר ישראל

משלחת של שנים עשר מנהלים הכוללת 
את מנכ"ל החברה, תזונאים ואנשי מכירות 

מקבוצת מכוני התערובת EJ BOS הגיעה 
לביקור בחברת מילובר הישראלית לטובת 

חילופי רשמים, למידה וסיורים •

ביקור המשלחת מהולנד
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