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 מעניין...
  

  מי מייקר לישראלים את החיים??? 
  
  

  ידידי הנכבדים!
  
 

  האחריות ליוקר  בהטלתש האבסורדעולה שוב   לסטטיסטיקההמרכזית תוני הלשכה מנ
  

  מגדלי הפירות והירקות בפרט.על על החקלאים בכלל ו , המחייה בישראל
  

  .הנתונים מצביעים בבירור שמדובר באמירות פופוליסטיות חסרות בסיס
  

  שאר וההוצאה על מהוצאות המשפחה בלבד  2.5%- כ מהווה  , גם יחד פירות וירקות ההוצאה על 
  

  מכלל הוצאות המשפחה! בלבד 6-7%לכדי  החקלאי ישראל מגיעשמייצרים מוצרי המזון 
  

בראש  שמקורו  ,מתואם וממומן ,עם קמפיין אליםעל כולנו להבין שלפנינו התמודדות לכן 

לויות ילפעהמחפשים הצדקה  , )!חיהם בכנסתושלו( ,בגורמי מסחר ויבואנים חמדנים ובראשונה 

  ..את כיסיהם. ות שממלא היבוא

  
  מותיר את יבול המגדלים לקמול בשדות אף לא אחת ושפוגע יותר ויותר בחקלאי ישראל, יבוא 

  
  .עגבניה של חקלאי עוטף עזה המפחות ₪  0.5עולה של ארדואן  ההעגבניי ,כירק 

  
  

  ... או סתם בצע כסף! "הציונות במיטבה"
   

  
  נתוני הוצאות משפחה בישראל לפי הל.מ.ס.רצ"ב לתשומת לבכם ולעיונכם, 

  
  

                                                                                    
  

   
  

  בברכה,  
  

  צבי אלון                                                                                           
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  הוצאותיה החודשיות של משפחה בישראל: הרכב ן ללה

  ₪)  10,000 בדוגמא זו סה"כ ההוצאות = (

  
 ₪  2,440          דיור . 1

 ₪  2,020      ותקשורת התחבור . 2

 ₪  1,360      (ללא פירות וירקות)מזון  . 3

 ₪  1,150      חינוך, תרבות ובידור . 4

 ₪  920      תחזוקת דירה ומשק בית . 5

    ₪  270      מזה גז, חשמל ודלק    

  ₪  230        מיסי עירייה        

 ₪  570          בריאות . 6

 ₪  490      * ושירותים ואח' מוצרים . 7

 ₪  380        ריהוט וציוד לבית . 8

 ₪  330        הלבשה והנעלה  . 9

 ₪  330        פירות וירקות .10

 

  !!! ₪ בלבד 250          מזה טריים    

  !!! ₪  בלבד 160       ירקות            

  !!! ₪   בלבד 90          פירות             

  

      ₪.  80  קפואים,       מזה מעובדים   

                   יבשים ומיצים  
  

 ? פירות? מגדלי ההירקותאז מי מייקר את החיים... מגדלי         
  

  

חברות מונופוליסטיות. ראוי  2-3בסעיף זה כלולים מוצרי טואלטיקה וניקוי בסיסיים רבים, שיבואם נשלט ע"י *

  מזה של הפירות והירקות גם יחד!!!  כפול , בהוצאות המשפחה   ו של סעיף זה, חלק - לציין 

  

  

        2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  : מקור

  


