
דבר העורך
קוראים כותבים ומגיבים

שלום לכולם,

ענף בהמתנה
גם עכשיו, ימים ספורים לאחר הבחירות, עדיין כלל 
לא ידוע איזו ממשלה תקום, אם בכלל והדבר החשוב 
יותר, מי יהיו שרי האוצר והחקלאות הבאים. יש לזכור 
כי נחתם הסכם עם הממשלה לפני כ-5 חודשים ומאז 
עברנו 2 מערכות בחירות. כעת ההסכם בהמתנה, כמו 
גם בעיות אחרות שעל סדר היום הענפי וכולם ממתינים 
לראות כיצד יחולקו הקלפים הפוליטיים. גם הודעת 
הפרישה של מיכל קראוס מתפקידה במועצת החלב 
לא מוסיפה יציבות לענף. קראוס הודיעה על פרישתה 
לאחר אי הסכמות עם שר החקלאות היוצא באשר 
להמלצת המועצה להפחתת המכסה הארצית, המלצה 
שלא התקבלה על ידי שר החקלאות אריאל זו השנה 
השניה ברציפות. ענף החלב משווע לשקט וביטחון וכולנו 
תקווה שבפרוס השנה החדשה עלינו לטובה, תקום 
בסופו של דבר ממשלה שתדע להעצים את החקלאות 
בישראל ושימונה שר חקלאות שיפעל בכל כוחו למען 

המשך צמיחתו של ענף החלב. 

מחדל ושמו ברוצלה
לפני יותר משנתיים התגלתה מחלת הברוצלה בנגב, 
המחלה המדבקת, גרמה להריגת של למעלה מ-2000 
פרות, הידבקותם של כ-300 אנשים ונזקים של עשרות 
מיליוני שקלים. גם מבקר המדינה בדו"ח שפרסם לפני 
כשנה, יצא בביקורת חריפה נגד משרד החקלאות בנושא 
זה. אך נכון לעכשיו שום דבר אינו קורה והמחלה 
ממשיכה להדביק, החיסונים עדיין לא כאן והרפתנים 
בגילת כמו גם בקיבוצי האזור על גבול היאוש. בסיור 
בנגב ובמושב גילת מצאנו רפתנים עצובים, מיואשים 
המרגישים כי הממשלה, באמצעות משרד החקלאות 
נטשה אותם. הגיע הזמן כי מישהו במשרד החקלאות 
יתעורר לנוכח המצוקה הקשה ויפעל למען פיתרון יעיל, 
מהיר וכלכלי עבור הרפתנים הסובלים כבר למעלה 
משנתיים. אם בעתיד הקרוב תתרחש קטסטרופה ברמה 
ארצית בגלל מחלת הברוצלה, מישהו יצטרך לתת את 

הדין. ראו כתבת תחקיר במוסף. 

הטרור החקלאי ממשיך לפגוע
המספרים אינם משקרים, הטרור החקלאי או הפשיעה 
ה'פוליטיקלי  החקלאית כפי שמכנים אותה אנשי 
קורקט' ממשיכה לגבות מחירים גבוהים בכל רחבי 
הארץ. חקלאים רבים כבר מיואשים וכלל אינם מדווחים 
למשטרה על גניבות, הצתות ופגיעות ברכוש. מנתונים 
שקבלנו מארגון השומר החדש עולה כי למעלה מ-60 
אחוז מהפשיעה איננה מדווחת לרשויות החוק. עוד עולה 
מהנתונים כי ברבעון ה-II של 2019 התקבלו בארגון 
דיווחים על 98 אירועי פשיעה חקלאית )בהשוואה 
ל-83 אירועי פשיעה שהתקבלו ברבעון הראשון של 
השנה( ולמרות הדיבורים, ההבטחות וההכרזות של 
שרי המשפטים וביטחון הפנים, למרות דו"ח קשה של 
מבקר המדינה בנושא, הטרור החקלאי משתולל כמעט 
מדי ערב. והשאלה היא, כמו עם הברוצלה, מה עוד צריך 
לקרות בכדי שממשלת ישראל תתעורר ותטפל מהשורש 
בתופעה קשה זו המאיימת לא רק על המשך החקלאות 

בישראל, אלא גם על השטחים הפתוחים של כולנו. 

מבקש לנצל את ההזדמנות 
ולאחל לכם הקוראים, הרפתנים, 

הלקוחות ולכל בית ישראל, 
שנה מבורכת, פרנסה טובה 

ומי ייתן שהשנה הבאה, 
תהיה הרבה יותר טובה לכולנו. 

שלכם
עורך המגזין, ראובן זלץ

050-5518826
meshekhabakar@gmail.com
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