
המחסור בידיים עובדות הורגש בעוצמה 
רבה לאחרונה, והיווה את אחד הקשיים 

הבולטים בו נתקלים חקלאי ישראל בבואם 
לספק את הביקוש הישראלי לתוצרת מזון 
טרי. משרד החקלאות ופיתוח הכפר פעל 
בשבועות האחרונים מול גורמי הממשלה 

השונים על מנת להכניס את תאילנד לרשימת 
המדינות הירוקות, ובכך לצמצם את עלויות 
הייצור החקלאי ולחסוך שבועיים של בידוד 

מכניסתם של העובדים מתאילנד ולהביא 
לכניסתם אל מסלול העבודה באופן מידי. 

הכניסה של תאילנד לרשימת המדינות 
הירוקות תאפשר הכנסת עובדים זרים נוספים 

לחקלאות הישראלית ותהווה תרומה לייצור 
החקלאי לצריכה המקומית ולשוק הייצוא. שר 

החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר "אני 
שמח על ההחלטה שתאפשר לאלפי עובדי 
חקלאות מיומנים להיכנס לישראל ולסייע 

בענפי החקלאות השונים. מנכ''ל משרדי, ד''ר 
נחום איצקוביץ, הוביל את המהלך במיומנות 
רבה מול משרדי הממשלה ונותר רק לברך על 
המוגמר. נמשיך לפעול כדי להקל על חקלאי 

ישראל לספק את הביקוש לתוצרת מזון טרי, 
איכותי ובמחירים סבירים".  ▲

החקלאות המקומית נמצאה מתחילת 
אירוע נגיף קורונה במחסור כרוני של 
ידיים עובדות. למרות ההסכם שנחתם 
לאחרונה עם ממשלת תאילנד להבאת 
25,000 עובדי חקלאות, כניסתם בפועל 
של העובדים לישראל לא התאפשרה 
בעקבות הנחיות הכניסה המחמירות של 
אזרחים זרים לארץ

תאילנד ברשימת 
המדינות הירוקות 

בבית המטבחיים מצאו המפקחים כחצי טון בשר שנשחט בשחיטה שחורה, 
ללא כל פיקוח, וכן חותמות מזויפות שמטרתן "להכשיר" את הבשר. בעל 

המקום נחקר ונפתחו נגדו הליכים משפטיים, הבשר הועבר להשמדה. 
מתחילת השנה ועד היום סיכלו מפקחי המשרד עשרות ניסיונות הברחה 

ושחיטה של בשר והשמידו למעלה מ-23 טון בשר שעלול להוות סכנה 
ממשית לבריאות הציבור והיה בדרכו לצלחת שלנו, הצרכנים. במשרד 

החקלאות מדגישים כי יש לרכוש מוצרים מן החי אך ורק במקומות 
מורשים, הנמצאים תחת פיקוח. יש לשים לב שהמוצר נמצא באריזתו 

המקורית, סגורה ונקייה עם תווית וסימון של תאריך ייצור ותאריך תפוגה
מפקחי המשרד פינו את בעלי החיים מהמקום, והעבירו אותם אל תחנת 
ההסגר של המשרד. הבשר הועבר להשמדה, ונגד הבעלים נפתחו הליכים 

משפטיים. מחקירה ראשונית עלה כי החשודים, בעלי המקום, התכוונו 
לשווק את הבשר בין תושבי האזור, דבר המהווה סכנה ממשית לבריאות 

הציבור.
רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה ולחקירות במשרד החקלאות 
"המשרד רואה בחומרה כל מקרה של שחיטה שחורה ומכירה של בשר לא 

מפוקח. כל מקרה מעין זה, כל שכן, כאשר ישנה הטעייה של הציבור על 
ידי חותמות מזויפות, מביא לצריכה של מוצרים מן החי שאינם מפוקחים, 

ומהווים סכנה ממשית לבריאות הציבור".  ▲

נחשף בית מטבחיים 
מפקחי משרד החקלאות חשפו בית מטבחיים פיראטי פיראטי

ביישוב טמרה שבצפון ובו בשר שנשחט ויועד לשיווק •

23 טון בשר הושמד

המשמעות - כניסת הפועלים
לענף החקלאות תתאפשר במהירות
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