הודעה לעיתונות
קונים ומשלמים פחות6
שר החקלאות אורי אריאל הציג במסיבת עיתונאים שורה
של רפורמות אשר יובילו להוזלה במחירי המזון לצרכן
במסיבת עיתונאים שקיים שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל הציג
השר שורה של רפורמות משמעותיות להוזלת מחירי הביצים ,הדגים ,חלב
צאן וכן עלויות הייצור החקלאיות .השר אורי אריאל" 6גאה להביא רפורמות
ששומרות על החקלאות מצד אחד ודואגות לכלל הצרכנים מצד שני.
הצרכנים יקנו וישלמו פחות".
שבוע לאחר הורדת מחיר החלב וחתימת שר החקלאות אורי אריאל על צו הורדת מוצרי
החלב בפיקוח ,הודיע היום השר אריאל על שורה של רפורמות צפויות בענפי מזון נוספים
ביניהם הביצים ,הדגים חלב הצאן וכן הפחתת עלויות ייצור החקלאי שישפיעו על מחירי
הפירות והירקות.
על פי הרפורמות שהוצגו יוזלו באופן הדרגתי בחמש השנים הקרובות מחירי הביצים ב
כ ,51%ייפתח שוק הדגים לתחרות מה שיוביל להוזלה של עשרות אחוזים ,יצומצמו המכסות
בתחום חלב הצאן וייפתח השוק למגדלים חדשים מה שיאפשר הוזלת מוצרי חלב באופן
משמעותי וכן יופחתו עלויות הייצור בחקלאות ביניהם :הקלות ברגולציה על עובדים זרים,
ביטול מס מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים בחקלאות וכן קידום תזכיר חוק לפיקוח על
המרווח הקמעונאי.
השר אורי אריאל" 6החקלאות היא ערך לאומי ואנו כמדינת ישראל חייבת לשמר אותו.
הציבור דורש בצדק רפורמות שיקלו עליו את יוקר המחיה ואנחנו באים להציג היום רפורמות
כאלו ,אחרי ששנים רבות לא הוצגו לציבור .הצרכנים יקנו אבל ישלמו פחות .הורדת מחירי
החלב שבוע שעבר הייתה הצעד הראשון והרפורמות היום הן ההמשך .אני כשר החקלאות
גם השר של הצרכנים וגם של החקלאים ואני גאה להביא רפורמות ששומרות על החקלאות
מצד אחד ודואגות לכלל הצרכנים מצד שני .כמו שפעלתי בתחום חוק צער בעלי חיים
בתקיפות ובאיזון אני פועל גם פה ברגע הראשון האפשרי לשינוי – נביא את הרפורמות הללו
לאישור בתקציב ובחוק ההסדרים תוך הידברות עם החקלאים וראשי ארגוני הצרכנים .היום
מתחיל השינוי"
מצ"ב פירוט הרפורמות שהוצגו6
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לקנות ולשלם פחות על ביצים -הוזלה של 51%
הפחתת מחיר הביצה באופן הדרגתי בכל שלבי שרשרת הערך (מגדל – משווק –

•
קמעונאי)
•

שדרוג הלולים ללולים מודרניים בטווח של  1שנים בסיוע ממשלתי בהשקעות.

•

צער בעלי חיים -שיפור דרמטי בתנאי החיים ובשיפור בריאותן ורווחתם של

המטילות.
•

הפחתה משמעותית בסיכוני מחלות העוברות מעוף לאדם כגון :שפעת העופות.

•

תכנית סיוע למגדלים שיבקשו לפרוש בחמש השנים הקרובות.

•

הכנת תכנית מקורות תעסוקה חלופיים כגון :תיירות חקלאית ותיירות פנים.

החיסכון למשק עד תום התוכנית 6כמיליארד ₪
החיסכון השנתי למשק החל מהשנה השישית 6כ  033מיליון  ₪לשנה
עלות התכנית 6
 3 – 5351מיליון ₪
 43 – 5352מיליון ₪
 553 – 5353-5353מיליון  ₪לשנה
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לקנות ולשלם פחות על דגים

ההוזלה תתאפשר במסגרת רפורמה שמקדם המשרד לשדרוג ענף המדגה ,שיפור האכיפה,
קידום סטטוטורי ,הסדרה סביבתית ותמיכה לחקלאות ענף הדייג
•

הפחתה הדרגתית בשיעורי המכס על דגים המיובאים.

•

פתיחת השוק לייבוא דגים מצוננים וקפואים לרבות פילה.

•

מעבר לתמיכה ישירה למגדלי הדגים בישראל.

•

הגברת התחרותיות בשוק הדגים והורדת המחיר לצרכן בשיעור של עשרות אחוזים

•

שיקום משאב הדגה הישראלי.

•

גריטת ספינות מכמורת וצמצום צי הספינות.

•

רפורמה ירוקה במשקי המדגה בתמיכה ממשלתית דו שנתי לשנים 6153 -6152

ל 71 -מיליון  ₪לשנה.
•

קידום הליכים ומיזמים לחקלאות ימית  51מיליון .₪

עלות התכנית הכוללת 43 6מיליון  ₪לשנה.
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לקנות ולשלם פחות על חלב צאן

•

צמצום הדרגתי של מכסות הייצור.

•

גידול במספר היצרנים המספקים חלב צאן ליצרניות מוצרי החלב( .משק פתוח)

•

מתן תמיכה כתמריץ להרחבת פעילות הייצור ,ומתן תמיכה לפורשים מהענף.

•

מתן תמיכה להובלת חלב מהפריפריה (כ 6 -מיליון  ₪בשנה)

•

מניעת ריכוזיות בענף ע"י קביעת גודל מקסימאלי ליצרן בודד.

•

במידה והוזלת מחירי החלב הגולמי לא תתגלגל אל הצרכן יוביל המשרד למהלך של

פיקוח מחירים על מוצרי חלב הצאן.
עלות התכנית הכוללת 53 6מיליון  X 5 ₪שנים
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שיקום מעמד החקלאי – הפחתת עלויות ייצור

•

הקלת הרגולציה והבירוקרטיה בתחום עובדים זרים בחקלאות.

•

ביטול מס מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים בחקלאות.

•

החזרת נקודות הזיכוי בגובה  6.61שהורדו בתחילת השנה לעובדים זרים בחקלאות.

•

התאמת עלות הקיזוז המוכרת עבור הוצאות מחייה לעובדים הזרים.

•

המשך תמיכה בהעסקת עובדים ישראלים בחקלאות

השפעה ישירה על מחיר הפירות והירקות
העדר הכנסה בגין ביטול מס מעסיקים 513 6מיליון .₪
צמצום פערי תיווך במחירי פירות וירקות

.1
•

הגשת תזכיר חוק בשבוע הקרוב שהוכן בקדנציה הקודמת ע"י השר אריאל וזבולון
כלפה ,שמטרתו לצמצם את פערי המחירים בירקות ופירות .בין המחיר שהחקלאי
מוכר לבין המחיר שהצרכן משלם.

•

עיקרי החוק:
•

החלת פיקוח על המרווח הקמעונאי.

•

הקמעונאים יחייבו לדווח רווחיות

בגין חריגות ינקטו סנקציות של צווי שרים (חקלאות ואוצר) שיורו על הפחתת הפערים
התוצאה – הפחתת מחירי הפירות והירקות לצרכן
הפחתה של מיליארד וחצי  ₪כל שנה בהוצאה על רכישת פירות וירקות לכלל משקי
הבית

