
על המגדלים לפעול בהתאם להנחיות 
השירותים הווטרינריים ולחוזה הביטוח.
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 מועצת החלב רכשה ביטוח בקנט כנגד מחלת הברוצלוזיס, 
לכל עדרי הבקר לחלב הרשומים. הביטוח מכסה את עדר 

הבקר לחלב מיום לידתו.

 חיסון עדר הבקר המבוטח כנגד מחלת הברוצלוזיס, בהתאם 	 
למועד וההנחיות שנקבעו על ידי השירותים הווטרינריים.

לנהוג לפי כל הוראות והנחיות השירותים הווטרינריים בנושא, 	 
 לרבות בהתאם לנוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב. 

את נוהל הדיגום ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר ובאתר קנט.

למגדל שלא יחסן את העדר ו/או לא ינהג לפי הוראות והנחיות 	 
השירותים הוטרינריים כאמור, לרבות לפי נוהל דיגום הפלות 

לגורמי הפלה, אזי יופחת הפיצוי למבוטח – הכל כמפורט 
בחוזה הביטוח.

ביטוח חדש כנגד מחלת 
הברוצלוזיס בבקר לחלב

במקרה של נזק הפיצוי מותנה, בין היתר, בקיום הפעולות הבאות: 

! לך על בטוח
בעולם של סימני שאלה ?

ביטוח 
חדש 

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.   ▲

בחודש ממוצע צורך הישראלי כ-1.4 ק"ג דגים, כחמישית 
מתוכם דגים טריים )וכ- 800 גרם נוספים של מוצרי דגים, 

כדוגמת: סלטים, שימורי דגים, דגים מלוחים ועוד(. במהלך 
ההכנות לחג, נוסקת הצריכה לאדם של דגי קרפיון טריים 

ומגיעה לכמעט פי 6 לעומת שאר חודשי השנה)!(
רוב הדגים הנצרכים בישראל מיובאים )כ-85%(: 135,000 טון מיבוא 

)רובו של דגים ומוצרים קפואים( ו- 21,000 טון מייצור מקומי. 

בענף הביצים
 מנתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומועצת הלול, עולה 

כי הישראלי צורך מדי שנה כ- 240 ביצים, ובחודש כ- 20 
ביצים בממוצע. לקראת החג, עולה צריכת הביצים בכ-7%. 

ככלל, הישראלים מעדיפים לצרוך ביצים "רגילות" ורק כ-10% 
מהצריכה היא של ביצים ברשתות השיווק היא של ביצים 
"מיוחדות" )ביצי חופש, ביצי אומגה 3 וביצים אורגניות(. 

בישראל מיוצרות מדי שנה כ- 2 מיליארד ביצים ב- 2,000 
לולים, מרבית המגדלים מתגוררים באזור הצפון.

בענף הבשר 
ממוצע הצריכה של בשר בקר )טרי וקפוא( עומד על כ- 16 

ק"ג לנפש בשנה. הישראלים צורכים כ-140 אלף טון בשר 
בשנה, כ-40% מהכמות היא של בשר שנשחט בישראל וכ-

60% מהכמות היא של בשר מיובא. בנוסף, לקראת חג הפסח, 
נצפית עלייה בביקוש של 45% בהשוואה לממוצע כמות הבשר 

הנמכרת ברשתות השיווק ב"ימים רגילים". 

בשנים האחרונות יזם משרד החקלאות שתי רפורמות לטובת 
הגדלת היקפי היבוא של בשר שחוט לישראל. האחת, פתיחת 

ייבוא בשר טרי ומצונן ממדינות נוספות באירופה לישראל, 
כדוגמת פולין ואירלנד, הנמצא כבר כיום ברשתות השיווק. 
הרפורמה השנייה הינה הארכת חיי המדף של  הבשר הטרי 

והמצונן המאפשר ייבוא ממדינות רחוקות. לאור רפורמות אלו 
ניתן לראות ברשתות השיווק גידול בצריכת בשר טרי ואיכותי 

על חשבון בשר קפוא.

בענף העוף
הצריכה המקומית של עוף טרי היא הגבוהה בעולם ועומדת 

על כ-58 ק"ג בשנה לנפש. לקראת חג הפסח ברשתות השיווק, 
נצפית עלייה בביקוש של כ-150% בהשוואה לממוצע כמות 
בשר העוף הנמכרת ברשתות השיווק ב"ימים רגילים".    ▲

הלוואות לחקלאים במסגרת הקרן 
לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

אילו סוגי דגים נמצא על השולחן בפסח הקרוב? 
כמה ביצים רכשנו? וכמה בשר נאכל?

החידוש: מסלול הלוואה חדשני המאפשר הלוואה של עד כ-750 אלף ₪ לתקופה של עד 
עשר שנים. במשרד החקלאות מעריכים כי האשראי שיוזרם לסקטור החקלאי יעמוד על 

כ-110 מיליון ₪  •

לקראת חג הפסח, משרד החקלאות סוקר את כל הנתונים והמספרים אודות ענפי 
הבשר, הדגים והביצים  •
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