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 2015אוקטובר  13
 
 

 לחקלאים שלום,
 

 המאבק על עתידה של החקלאות הישראלית נמשך.

על תוכנית  בימים האחרונים ישבנו עם שורה של גורמים בכירים במטרה לקדם את המו"מ עם האוצר

 כוללת לחקלאות ישראל.

בנושא תקציב המדינה  ישבנו עם חברי השדולה החקלאית בכנסת לתיאום עמדות ,11.10.15ביום א', 

שעות .  לאחר מכן נפגשנו ל19/11/15-וחוק ההסדרים העולה להצבעות בקריאה שניה ושלישית ב

על נושא הרפורמה בפטם ודרישתנו לשנותה  ארוכות אל תוך הלילה עם אנשי אגף התקציבים באוצר

נע את ועדת הכלכלה נעשה הכל כדי לשכ ,לולנים. במידה ולא נגיע להבנותלברוח שתאפשר קיום הוגן 

של הכנסת לתמוך בדרישותינו הצודקות. במקביל נמשכים המגעים עם שר האוצר, שר החקלאות 

ומנכ"ל משרדו ועם חברי הכנסת החברים בוועדות הכספים והכלכלה. אתמול נערך דיון בוועדת 

 הכלכלה על מחסור העגבניות והפטם בחגי תשרי וסיבותיו.

, א החקלאות על אף המתיחות הביטחונית וימי הזעם הפלסטינייםהתקשורת ממשיכה לעסוק בנוש

  נאמנה.לכך אחראית הדוברת שלנו דפנה כהן נוריאל העושה עבודה  ואנחנו מופיעים בה ללא הרף.

ולמען הבהרת הדברים עד תומם. התאחדות האיכרים המנסה כביכול להתחרות בנו  פורשיםארגון ה

פרוש מהתאחדות חקלאי ישראל וסיבותיה עימה. לאחר כחודשיים הודיעה לפני כחצי שנה על רצונה ל

. נערכו מספר שיחות ובהן הועלו דרישות שלא הסכמנו מחדש ביקשה לחזור בה  ולהצטרף אלינו –

להן. לאחרונה קיבלה מזכירות התאחדות חקלאי ישראל החלטה המגדירה את תנאי החזרה של 

 :שעיקרם –התאחדות האיכרים 

קיבוצי לעובדים הזרים ויצירת הסכם חדש טוב יותר לחקלאים שהתאחדות חקלאי ביטול ההסכם ה .1

 ממנו.ישראל חלק 

 התחייבות לשיתוף פעולה וקבלת החלטות הרוב. .2

 תשלום החובות להתאחדות חקלאי ישראל. .3

שינוי שמה להתאחדות החקלאים והאיכרים. מתוך כוונה ע"י  התאחדות האיכרים בחרה להשיב לנו 

 מיהו מי. אנו שוקלים נקיטת צעדים משפטיים בנדון למען להפסיק פארסה זו. ללבלב
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ת אנשים שאם חבורהמייצרת שיח מילולי אלים בקבוצות הוואטסאפ, קבוצה קיצונית וקטנה  –במקביל 

דובי אמיתי ופתחה בהפגנות מול ביתו של שר בודקים בביתם מי הם מבינים הכל.  קבוצה זו חברה ל

 ע"י תנועת המושבים. אין גבול לציניות ותרבות השקר. הנשלח האוצר בטענה כי

לאחר שחווינו את משבר העגבניות והפטם בחגים, מה היה קורה אם היתה השבתה  ,דמיינו לעצמכם

 פראית של אספקת מזון לקראת החג....

עות מחקלאי ישראל. אנחנו ארגון הגג הארצי של תנו 97%התאחדות חקלאי ישראל הינה גוף המייצג 

 ההתיישבות, ארגוני המגדלים, המועצות האיזוריות דרך ועדותיהן החקלאיות ואגודות המים.

ידינו מושטות לכל חקלאי, ארגון ותנועה הרוצים להיות שותפים לעשייה. הגוף המקבל אצלנו החלטות 

נים מחייבות את כולם. אנחנו מנהלים שבה מיוצגים כל הגופים, וההחלטות הינו המזכירות הרחבה 

 את כל המשאים והמתנים מול המדינה וגופיה המוסמכים.

בימים אלה אנו בעיצומו של המו"מ החשוב ביותר לעתידה של החקלאות. אין לנו כל עניין בעת הזאת 

לעסוק בימי הזעם ותקיעת סכינים הדדית. אנחנו פונים לכולם ליישר קוו ולהיות שותפים למהלך 

 אופן דמוקרטי.המשותף, כאשר ההחלטות מתקבלות ב

שנות התיישבות חקלאית מונחות על הכף והאחריות ההיסטורית יושב על כולנו. אנו מודעים לה  140

 ופועלים בהתאם.

 כוחנו באחדותנו וכך נמשיך עד לניצחון.

 

 
 שלכם,

 

 אבשלום )אבו( וילן

 מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

 

 יו"ר התאחדות חקלאי ישראל  -העתק: מאיר צור
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