
 
 
 

 

 
 

 07/08/2022ירושלים         לכבוד הנהלת חברת בלדי

 

 הנדון: חברת בלדי מייבאת בשר בקר מאזורים בהם מתבצע הרס נרחב של יערות עד

 

  שלום וברכה,

 

הנני כותב לכם בשם ארגון הסביבה גרינפיס ישראל, בעקבות מודעה שפרסמתם לפני ימים ספורים על השוואת מחיר 

הבקר הטרי לבקר קפוא, ולאור מדיניותכם המוצהרת לעידוד מוצרי בקר חרף ההשפעה השלילית על האקלים, על הסביבה 

, מחודש אפריל אשתקד, בה שיתפנו אתכם בממצאי ועל בריאות האדם. פנייה זו היא המשך של פנייה קודמת אליכם

דו"ח בינלאומי של גרינפיס, אשר חשף ראיות ברורות, הקושרות את החברה שלכם לייבוא בשר מאזורים בהם מתבצע 

 הרס נרחב של שטחי יערות בדרום אמריקה, לרבות באזור ביצות הפנטנל בברזיל.

 

בעולם, החולש על פני ברזיל, בוליביה ופראגוואי. האזור נודע כבית  הפנטנל הוא אזור הביצות היבשתי הטרופי הגדול

גידול ליגוארים וכאחד מהעשירים ביותר בעולם החי, תודות לתופעת טבע ייחודית של הצפת המישורים הנרחבים שלו. 

  בקר., כאשר מרבית הדליקות הן כתוצאה ממעשה ידי מגדלי 2020כשליש מן האזור הזה נשרף במהלך חודשי קיץ 

 

הממצאים שחשפנו אז מראים בבירור כי אתם הופכים את הצרכנים הישראלים לשותפים בעל כרחם לפשע אקולוגי בקנה 

  מידה רחב מאוד, שיש לו השלכות כבירות על עתיד המגוון הביולוגי ואקלים כדור הארץ.

 

קמ״ר( בפנטנל בשנת  730דונם ) 730,000חוות בקר מעורבות בשריפה של שטחים בהיקף של לפחות  15אז, חשפנו כי 

זאת, למרות צו של ממשלת ברזיל, האוסר על כך. מסמכים רשמיים  -מן העיר תל אביב  14שטח הגדול פי  -  2020

מפעלים לפחות, העוסקים בעיבוד בשר, אשר נמצאים בבעלות יצרנית הבשר  14-מאשרים שהחוות האלה סיפקו בקר ל

אשר כולן מייצאות בקר ועורות לשווקים ברחבי   ,Minerva-ו Marfrig המובילות בברזיל ומתחרותיה  JBSהגדולה בעולם

  העולם וגם לשוק הישראלי.

 

טון של בשר בקר, שמקורו מאזורים  9,930, רכשו יבואנים ישראלים 2020באוקטובר  31-עד ה 2019מהראשון בינואר 

מיליון שקל, נרכש מענקית הבשר הברזילאית  51מעל בהם התבצע הרס יערות נרחב בפנטנל. בשר זה, בשווי של 

JBS ,:אשר רכשה בקר מפרות שגדלו על חורבת יערות במקומות המפורטים בטבלה הבאה 

 

 

 

  



 
 
 

 

 
 

  אחוז

 מהייבוא )%(

  שיווי

הבשר 

 בדולרים

משקל 

 הבשר בטון

מספר סידורי 

פדרלי למפעל 

 לעיבוד בשר

(SIF) 

 חברה עירייה בה התבצע הרס היערות

97.36% 49,828,871 9,668 6125 Anastacio, Mato Grossorande do Sul JBS 

0.12% 68,900 12 4400 Campo Grande, Mato Grossoande do Sul JBS 

2.27% 1,523,700 225 2019 Pedra Preta, Mato Grosso JBS 

0.25% 142,000 25 4121 Agua Boa, Mato Grosso JBS 

 

 25,716,471טון של בקר, מהמקומות המצוינים בטבלה לעיל, בשווי של  4,897אותה תקופה, רכשה חברת בלדי ב

 דולר.

(, נכרתה בכל דקה 2021ך וגובר הרס יערות העד של דרום אמריקה. בשנה שעברה )יש לציין, שמאז פנייתנו, רק הול

 2022עצים נכרתו בכל דקה. חצי השנה הראשונה של  1,000-חלקת יער באמזונס בגודל של שני מגרשי כדורגל, כ

  יורק.-מהעיר ניו 5נחשב לגרוע ביותר אי פעם, עם חורבן של שטחי יער בהיקף הגדול פי 

  

לפיכך, אנו מבקשים מכם לאמץ מדיניות, שתכלול הפסקת יבוא בשר מאזורים בהם מתבצעת כריתה בלתי חוקית של 

 JBSיערות בדרום אמריקה. צעד ראשון במסגרת המדיניות הזו יהיה סיום יבוא הבשר וסיום ההתקשרות עם חברת 

 האמזונס והפנטנל. -בפרט אשר הוכח באופן ודאי שיש לה קשר הדוק להרס יערות דרום אמריקה, ו

 

 

 בברכה,

 

 

 

 

 ד"ר יונתן אייקנבאום

 גרינפיס ישראלמנהל 
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