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הבוקר בועדת הכספים קיבלנו אישור רשמי לכך : "הרפתנים
 "עורו את ת בגד בחקלאים ושינה"ששר התמ

 

 ץ נגד ראש הממשלה"מחר יגישו הרפתנים בג
 

אש הממשלה כי המהלכים שמנסים לקדם ר ,בקר לחלב אומריםהבהנהלת התאחדות מגדלי 
ץ כנגד המלצות ועדת קדמי שהוצגו "בג ולכן הרפתנים יגישו מחר ת אינם חוקיים"ושר התמ

 .בועדת הכספים היום
 

המלצות ועדת כי  ,הרפתנים אומרים ,בסיום ועדת הכספים שדנה ביוקר מוצרי המזון בישראל ובמשבר החלב
, מבוססות על בדיקה קצרה ושטחית המוכיחה חוסר רצינות וחוסר מקצועיות של הגורמים הבודקים, קדמי

וכדי ! הרפתנים -לפגיעה בחלשים, טרם הבדיקה, הגיע לתוצאות שהוחלטו ממילאבאינטרס ידוע מראש ל
ם מסביריהרפתנים . כביכול כדי להוריד את מחירי מוצרי החלב, וכי נעשה משהו עבור ,לתת לציבור תחושה

החלב  תמורתרפתנים ה שמקבליםשהמחיר לא יורידו את מחירי החלב לצרכן מכיוון , ת ועדת קדמימלצוכי ה
המחלבות ורשתות חזירות אלא , אינו הגורם האמיתי לעלייה במחירי מוצרי החלב הנחלב ברפתות ולמיהג

  . מהרפתות גולמיהשיווק אשר אליהם מועבר החלב ה
כי האשמים בעליית מחירי  ,קובעת בראשותוהועדה , שרון קדמי לא נתן לעובדות לבלבל אותו: "הרפתנים

זו החלטה המונעת  .ת שלו הן לפגוע ברפתניםהמלצוזאת ה למרותו ,החלב הם המחלבות ורשות השיווק
 "!ממניעים זרים

פתרון " ולכן נותנים ראש הממשלה והשרים חושבים על קדנציה נוספתכי  ,הרפתנים אמרו בנוסף
 ! להתעמת בחזקיםהפוגע בחלשים במקום " אינסטנט

על ידי  מפוקח, (מחיר המטרה)למי גוחלב תמורת ליטר רפתנים שמקבלים המחיר כי  ,הרפתנים מוסיפים
מי שאינו מפוקח . לחלוברפתנים מאושר לאשר ( כמות החלב)כמו גם מכסות החלב  ,06-מאז שנות ה, הממשלה

 !המחלבות ורשתות השיווק בבעלות הטייקונים ושם משתוללים המחירים, אלו הרשתות
מדוע . שיווק משתוללים עם המחיריםוהמחלבות ורשתות ההוא אינו מפוקח , מהרגע שיוצא החלב מהמחלבה"

כי מי שאשם הן  ,המסקנות של ועדת קדמי אומרות בפרוש? אנחנו צריכים לשלם את מחיר ההשתוללות הזו
זה לא ברור ? המחלבות ורשתות השיווק ומי שעל פי ועדת החלב צריך לשלם את המחיר אלו הרפתנים

אך ראש הממשלה אינו מסוגל לעמוד מול הטייקונים . והאמירה הנאמרת מטעמים זרים ולא צמודה לעובדות
 ."זו בושה! ולכן מעביר את הגזירה לחלשים ופוגע בפרנסת החקלאים בישובי הפריפריה

 
מחירי , על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" :ל התאחדות מגדלי הבקר לחלב אמר"מנכ, יעקב בכר

לבן יוגורט , 7.8%-בשמנת , 21.6%-במרגרינה , 27%-ב חמאה: 3122לצרכן זינקו בחודש יוני  החלב מוצרי
רפתן כל זאת למרות שהמחיר שמקבל . 4.3%-חלב ניגר בו 5.3%-בגבינה צהובה , 6.6%-ומעדני חלב ב

המחלבות סבסדו את הוזלת מחירי  .נותר ללא כל שינוי, המפוקח על ידי הממשלה, תמורת החלב הגולמי
ים מוכיח נתונים אלה. המוצרים שלהן לצרכןמחירי שאר של חדה  העלאהב ,עקב המחאה' הקוטגגבינת 

ענף הרפת הריסת ברור כשמש כי , כמו כן. האחראים ליוקר מוצרי החלב הם לא הרפתניםכי  היטב
שמקבלים מחיר העל ידי הורדת  ,משפחות בישראל במעגליו השונים 31,111מקור הפרנסה של , הישראלי

 !"לצרכניםיבטיח הוזלת המוצרים לא  כללנו צעד פופוליסטי שהי ,גולמיהחלב הרפתנים עבור ה
 

 המלצות כנגד ראש הממשלה על רצונו לקבל את פרסומי בעיתונות ושילוט בישובים החל קמפיין הבוקר
  !בענף החלב בישראל באופן אנוש געיפ מןיישוש -קדמיועדת 

 
 .מטה המאבק של התאחדות מגדלי הבקר כבר מתכנן את הצעדים הבאים

 
 0356000-620 -ל התאחדות מגדלי הבקר לחלב"מנכ-יעקב בכר -נוספים  לפרטים

 326-626.... -דוברת התאחדות מגדלי הבקר לחלב-יעל שביט


