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שלום ושבוע טוב לכולם,
גם השבוע הזה נפתח כאשר עדיין אין ממשלה חדשה ,הסכמים קואליציוניים או קווי יסוד ,וכמובן עדיין איננו יודעים מי יהיו
שרי האוצר והחקלאות .מה שלכאורה חשבנו שיתרחש במהירות נתקל בקשיים ,וכרגע עדין אין תאריך להשבעת הממשלה.
ביום שני האחרון התקיימה ישיבת מזכירות פרונטלית ,בה בעיקר דברנו על היערכות החקלאים לקראת הקמת הממשלה.
בנוסף ,עדכנו בישיבה על עריכת פגישות מקצועיות של הצוות המקצועי (אילנה דרור ובועז סופר) עם ארגוני המגדלים השונים.
מטרת הפגישות היא לאסוף מידע מהארגונים ולנסות להגיע למו"מ העתידי עם קובץ נתונים עדכני ואמין לקראת הדיונים
העתידיים על הפיצויים לחקלאות בעקבות הרפורמה .בשבוע שעבר התקיימו כבר פגישות עם ארגון מגדלי הפלחה ועם מועצת
גפן היין .היו פגישות טובות ומועילות ,ועד סוף החודש מתוכננות פגישות עם שאר ארגוני המגדלים (בעיקר עם הענפים
הצמחיים).
בשבוע החולף התקיימה גם פגישה במשרד החקלאות בנושא המועצה האזורית מעלה יוסף ,ואופן ההגדרה שלה ברשות המים.
במועצה אזורית מעלה יוסף אין כלל הקצאה של מי קולחין (או מים שוליים אחרים) ואין גם תכניות פיתוח עתידיות לתשתית
להקצאה של מים כאלה .משום מה ,לקראת תיקון  27הוגדרו המועצות שנכללות ברשימת המועצות שהינם "אזורים נסמכי מים
שפירים" (זו ההגדרה של רשות המים לאזורים שהינם נעדרי חלופה) ולהערכתנו ,בשל טעות סופר ,המועצה האזורית מעלה
יוסף לא נכללה ברשימה .מאז ,אנו בהתאחדות חקלאי ישראל ,יחד עם תנועת המושבים ואנשי המועצה ,נמצאים בדין ודברים
מול רשות המים בניסיון להבין מדוע המועצה לא נכללה מלכתחילה באותה רשימת יישובים .כעת ,ההתאחדות פנתה לרשות
המים (במענה לשימוע על העלאת מחיר המים בטייס האוטומטי) בדרישה להכיר במועצה האזורית מעלה יוסף כאזור נעדר
חלופה .אנו כולנו תקווה שאכן רשות המים תקבל את בקשתנו ותבחן לצרף את המועצה האזורית מעלה יוסף להגדרה של נעדרי
חלופה ושתושביה החקלאים יזכו לשלם את המחיר הנמוך יותר על המים.
מעבר לכך ,ביום רביעי האחרון בערב פורסמה טיוטת הצו להחלת המנגנון האוטומטי לעדכון מחיר הביצים ,זאת במסגרת
הסכם ענף ההטלה שנחתם ב 15-ביוני  . 2022בין היתר ,נכתב בהסכם כי גורמי המקצוע ימליצו לשרים לחתום על צו עדכון
אוטומטי ולא נצטרך (כפי שקרה עד כה) להגיע כל פעם מחדש לשרי האוצר והחקלאות לצורך חתימה על העלאה או הורדה
במחיר הביצה .טיוטת הצו התפרסמה כעת להערות הציבור .לצערנו אין עדיין בצו פיקוח מחיר במכירה מהמגדל למשווק אלא
רק מחיר מפוקח לצרכן ומחיר מפוקח במ כירה מהמשווק לקמעונאי .בהסכם שנחתם כן הייתה התייחסות למקטע בין המגדל
למשווק ,וקבלנו הבטחה שבקרוב יבחנו גם את המקטע הזה.
אנו נמשיך להיאבק למענכם ,חורף גשום,

אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

