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לכבוד:
שר הבריאות,
חה"כ הרב יעקב ליצמן
מנכ"ל משרד הכלכלה,
מר עמית לנג
הנדון  :סיכום לקחים ותובנות בעקבות ביקור במפעל "פילטונה" בבאר-שבע
 .1ביום חמישי (ה )28.7-ערכתי סיור במפעל לייצור טונה בבאר-שבע " -פילטונה" .מפעל
זה עמד במוקד דיוני ועדת הכספים בראשותו של חה"כ הרב משה גפני לפני כחודש
שבמהלכם נדונה השפעתה של ההחלטה לבטל את המכסים על הטונה המיובאת לישראל.
 .2נציגי המפעל  --ובראשם בעליו מר קובי כהן  --טענו כי הורדת המכסים על הטונה
המיובאת לארץ בארבע פעימות ,שהאחרונה שבהם הפחתה של  6אחוזים האחרונים בוצעה
ב -- ,1.1.16-הייתה הקש ששבר את גב הגמל .המפעל ניצב כעת בצומת דרכים  :לסגור
ולפטר את מעל  80העובדים החיים ומתפרנסים ממנו או לפעול לביטול לפחות פעימה אחת
של המכסים – ובכך להציל את המפעל מסגירה ולאפשר פתיחה של מפעל חדש שהבעלים
כבר החלו בהקמתו ,בהשקעה של כספים רבים.
 .3כדי לראות את הדברים כהווייתם ולא רק בדיון מילולי מול פקידי האוצר בכנסת ,ביקרתי
במפעל ,שוחחתי עם עובדיו ומנהליו וביקשתי מענה לשאלות רלוונטיות רבות בסוגיה.
 .4הדברים שהתחוורו לי במהלך הסיור חיזקו בי את התחושה הקשה שמדינת ישראל
מעדיפה ומקדשת את היבוא על חשבון האזרח העובד ,המייצר והמפרנס .ושאם לא תבוצע
לאלתר המלצת ועדת הכספים לבטל לאלתר את הפעימה האחרונה של הורדת המכסים –
צפוי המפעל להיקלע לקשיים ,ואף להסגר ,דבר שיגרום דווקא להתייקרות נוספת של מחירי
הטונה ,וכך גם לגבי מפעלים נוספים.
 .5מתברר כי בחלק לא מבוטל של מוצרי הטונה המיובאים מסין אין הקפדה על איכות
המוצרים וטעמם ויש אפילו חשש שהצרכן הישראלי נחשף לטונה באיכות גרועה ולא
איכותית ,אשר ללא ספק אינה עומדת בתקנים המחמירים הנדרשים מהיצרן המקומי.
 .6עוד התברר לי כי למרות הורדת המכסים בארבע פעימות בזו אחר זו רוב ההפחתה
במכסים הגיע לכיסם של היבואנים ורשתות השיווק ולא דווקא לכיסי הצרכנים וכי המוצרים
לא הוזלו בשיעור דומה להפחתת המכסים.

 .7יוצא איפוא שפקידי האוצר ה"מקדשים" את היבוא של מוצרי הטונה מחמיצים כמה וכמה
מטרות טובות שהונחו בבסיס ההחלטה המקורית  :הם לא הוזילו את מחירי הטונה כפי
שאנחנו ציפינו והם צפו ,הם חושפים לא אחת את המשק הישראלי לטונה באיכות ירודה והם
פוגעים בבשר החי של מפעלי ייצור הטונה בארץ – תוך סיכון מקומות העבודה של אלפי
עובדים בישראל ,רובם באזורי עדיפות לאומי.
 .8אני קורא לך אדוני שר הבריאות להעמיק ולהחמיר את הבדיקות של קופסאות הטונה
המיובאות לארץ ,כדי להבטיח את בריאותם של צרכני הטונה בישראל.
 .9למנכ"ל משרד הכלכלה אני קורא לשקול מחדש את היקף הפחתת המכסים ,לבטל
לאלתר את הפעימה האחרונה  --בהתאם להחלטת ועדת הכספים בדיוניה בנושא  --ולתת
לתעשיית הטונה בארץ לחיות ולהמשיך לייצר טונה איכותית טעימה ואיכותית שתתחרה בכל
הפרמטרים בטונה המיובאת.
בכבוד רב,
חה"כ איתן ברושי
יו"ר השדולה החקלאית בכנסת

העתקים:
ראש הממשלה
שר האוצר
יו"ר ועדת הכספים
יו"ר ועדת הכלכלה
נשיא התאחדות התעשיינים

