
ענף בכותרות

להערכת המשרד, מ-30% השדות הנותרים, חלק 
יקצרו בימים הקרובים, וחלקם, לא יקצרו עקב החלטת 

החקלאים להמשיך בגידולם, על מנת לקבל בגינם 
מחיר גבוה יותר, )לעומת המענק לקציר מוקדם(, וזאת 

על ידי מכירתם כגרעיני חיטה, או לקבל פיצוי גבוה 
יותר ממס-רכוש עקב שרפתם מאירוע טרור. משרד 

החקלאות קורא לחקלאים אלו לפעול כרוב החקלאים, 
ולבצע קציר מוקדם, ולקבל את המענק מהמדינה, ולא 

לתת פרס תקשורתי לחמאס.   ▲

החברה מספקת שירותי הובלה בכל רחבי הארץ, בתחומי הובלת נוזלים, דלקים, 
גז, הובלה במכולות, בקירור, הובלת אשלג, חומצות וגז, הובלת ציוד כבד והובלות 
מיוחדות עם נתמכים מורכבים, כולל מחלקת הנפה רחבה ביותר, הובלה חקלאית, 

פירות וגרעינים, חומרים מסוכנים ועוד. אסף דובז'ינסקי מנכ"ל התנועה עמק 
חפר אמר לנו לקראת החג "הפעם החג פחות מורכב, נופל על סופי שבוע ואנחנו 

כארגון ההובלה הגדול בענף החלב, מחזיק ציוד גיבוי המותאם לגיבוי לימי חג. אנו 
נעזרים במשאיות עגלות בימים לחוצים". המנכ"ל הוסיף ואמר "כארגון מסודר, 
אנחנו נותנים דגש לנושא הבטיחות ולאחרונה התרחבנו ורכשנו את כל פעילות 

קואופרטיב תחבורה". עקב הידע הרב שנצבר בחברה, אומר לנו המנכ"ל "אנו 
מובילים ציודים בפרויקטים לאומיים כגון הרכבת הקלה, ועוסקים הובלת ציוד 

הקידוח המורכב וציוד נוסף לפרויקט זה". מנכ"ל החברה מסיים ואומר ,אני רוצה 
לברך את כל לקוחותינו ואת כל ישראל בברכת חג שמח וכשר ונסיעה בטוחה".   ▲

התמריץ הצליח

מנכ"ל חברת התנועה עמק חפר 
"נערכנו לחג"

התמריץ שנתנה הממשלה למגדלי 
התבואה בעוטף עזה הצליח, 

וכ-70% מהיבולים כבר נקצרו. כך, 
שגם אם בלוני התבערה מעזה יפלו 

בהם, לא יישרף היבול, אלא רק 
שאריות הקציר  •

חברת התנועה עמק חפר הינה חברה בבעלות תשלובת גרנות בבעלות של קיבוצים 
וקבוצת מאיר, יבואי רכבי וולוו, הארגון מהגדולים בארץ ופעיל בתחומי פעילות 

מגוונים ורבים  •
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כחלק מהיערכות משרד החקלאות לקראת הפסח, ולאחר 
ניתוח ראשוני של נתוני התוצרת הטרייה, נמצא כי אין צפי 

למחסור בתוצרת הטרייה - אשר כוללת בשר, ביצים, ירקות 
ופירות, פרט לבצל, בו ייתכן מחסור קל. מכסות יבוא יפתחו 

בהתאם לצורך. בימים האחרונים, עקב מחסור במלפפון, 
עולה המחיר לצרכן, על כן משרד החקלאות פתח מכסת 

ייבוא קטנה )180 טון(, וזאת בתיאום עם נציגי החקלאים. 
בנוסף, משרד החקלאות נתן אישורי ייבוא לבצל עקב 

המחסור בבצל בארץ ובעולם, הגורם לעליית מחירים. בשונה 
מהמלפפונים, בצלים ניתנים לאחסון בקירור לאורך זמן, ולכן 
יש חשש שמגדלים גדולים של בצל או יבואנים גדולים יגרמו 

לעליית המחיר של הבצל לקראת פסח כתוצאה משחרור 
"מבוקר" מהמקררים. לאור החשש, פתח המשרד מכסות 

ייבוא, בכדי לאפשר מחיר סביר מבלי לפגוע בחקלאים 
הקטנים. חלק מאישורי הייבוא של תוצרת חקלאית ללא מכס 
ניתנים רק כאשר יש מחסור בשוק עקב דרישה מוגברת בחגי 

תשרי ופסח, או עקב מחסור נקודתי בפרי או ירק כתוצאה 
ממחלה לא צפויה. בנוסף, בחלק מהגידולים הצמחיים קיימים 

הסכמים עם נציגי החקלאים, לפיהם אם מחיר המלפפון או 
העגבנייה עולה מעבר למחיר המוסכם, ניתן לפתוח ייבוא של 

מלפפונים או עגבניות ללא מכס.

מחסור בביצים וחמאה
בפסח הקרוב צפוי גם מחסור בביצים ובחמאה מקומית, ועל 

כן פתח המשרד מכסות ייבוא לביצים בהיקף של 75 מיליון 
ביצים. לעומת זאת, לא ניתן אישור ממשרד האוצר ליבוא 

חמאה, ללא מכס, ועל כן עלול להיווצר מחסור בחמאה 
ומחירה של חמאת הייבוא עם המכס, עלול להאמיר לקראת 

הפסח. לא צפוי מחסור בירקות ופירות למעט בצל. כמו כן, לא 
צפוי מחסור בבשר בקר או בעוף טרי וקפוא. גם במוצרי חלב, 

לרבות קוטג', לא צפוי מחסור.   ▲

משרד החקלאות לקראת לפסח
אין צפי למחסור בתוצרת טרייה בתקופת החגים, פרט לבצל, 

המשרד נערך למחסור בביצים וחמאה  •

התנועה הקיבוצית מברכת את רפתניות ורפתני ישראל בברכת

חג פ�ח כשר ושמח!
עם פרוס חג האביב, נאחל לצמיחה, שגשוג ושפע.

חג אביב שמחוהארץ נתנה יבולה, ארץ זבת חלב ודבש... 
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