וועידת ישראל לחקלאות ה6-

סערה וביקורת קשה על פערי התיווך בענף
ועידת ישראל לחקלאות ה 6-שנערכה
בירושלים בסוף דצמבר נפתחה בסערה
גדולה .עשרות חקלאים ומשווקים
הגיעו לוועידה ותקפו את המנכ"לים של
רשתות השיווק הגדולות ,איציק אברכהן
מ'-שופרסל' ורמי לוי מ'-שיווק השקמה'
על הנזקים שלטענתם הם גורמים
לחקלאים .מזכ"ל תנועת המושבים מאיר
צור תקף ואמר בכנס "נשים סוף לסוגיית
פערי התיווך שפוגעת בחקלאים" צור
הוסיף ואמר ״החקלאות נמצאת במשבר
לא פשוט ובמשבר של הרווחיות.
קשה מאוד למצוא חקלאים שמתפרנסים
בכבוד .אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו
משנים את השיח הזה ויוצאים משיח
של וויכוחים למשהו חדש מול ממשלת
ישראל -מו״מ לתכנית אסטרטגית
לקידום החקלאות במדינה .בכל
השנים ,שרי האוצר ראו את החקלאים
כאיוב .מצאנו עכשיו פרטנר אמיתי
שהוא שר האוצר ,משה כחלון שקיבל
החלטה לפתור את בעיות החקלאות
בצורה ריווחיות ומציאותית .זה התחיל
בעובדים הזרים וזה ממשיך במו״מ על
כלל נושאי החקלאות מים ,ייצוא ,פערי
תיווך ,שוק מקומי ועוד .צריכה להיות
פעם אחת תכניות מסודרת שתסדיר
את כלל נושאי וענפי החקלאות" .צור
הוסיף ואמר "בנוגע לפערי התיווך  -צריך
לטפל באופן מידי  ..יש להסדיר את פערי
התיווך מלמעלה עד למטה".

לקידום החקלאות בישראל ,ימצאו עצמם
מתמודדים שוב עם חוק ההסדרים".
אבו וילן "על החקלאים להוביל
מהלכים שיווקיים יחד בכדי להגדיל את
הרווחים"
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום (אבו) וילן שנאם אף הוא
בוועידה אמר בין השאר "החקלאות
בישראל היא החקלאות המובילה ביותר
בעולם – בטכנולוגיות ,בפיתוח המו"פים
ועוד .עם זאת החקלאים נאלצים לשלם
מיסים גבוהים על ידי עלויות גבוהות
של העובדים הזרים ,מחירי המים
ועוד .רק במדינת ישראל מחיר המים
גבוהים לחקלאים על ידי משק מים סגור
על חשבון החקלאי .זה לא קיים לא
בתשתיות ,לא בכבישים ולא ברכבת".
וילן הדגיש" :הספרדים מנצחים אותנו
בשווקים כי הם התאחדו בשיווק והולכים
יד אחת .ואצלנו  -הכל תלוי בהתארגנות
שלנו .קנייה משותפת של משאבים
וייצור או בייצור מונופסון שהוא ארגון
של מוכרים וזה יכול להביא רווחים
משותפים לחקלאים כמו מגדלי המלפפון
באחיטוב" .וילן סיים את דבריו ואמר:
"המסר שלי מהועידה הזאת היא לא מה
אנחנו אומרים לממשלה את זה אנחנו
עושים במסגרת המו"מ ,אלא מה אנחנו

ניר מאיר "החזירו למשרד החקלאות את
הכוח לידיים"
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר קרא
להחזרתו של משרד החקלאות כמוביל
אג'נדה חקלאית "הגיע הזמן להחזיר
למשרד החקלאות את הכוח לידיים .יש לנו
כיום צוות טוב עם כושר ביצוע בהנהלת
שר ומנכ"ל משרד החקלאות .בשנת 1985
הייתה כאן הפיכה שאגף התקציבים רוקן
את משרד החקלאות מתוכן ומכוח .הגיע
הזמן לחזור לאתגר האמתי ולהחזיר את
הכוח למה שצריך להיות".

עושים באמת כדי להתחיל להוביל את
המהלכים השיווקיים  ,להאמין אחד לשני
ולעבוד יחד וזאת כדי להוביל את הענף
לרווחיות".
ראש החטיבה להתיישבות" :אורי אריאל
הודיע כי יעביר כ 100 -מיליון ₪
להתיישבות הוותיקה"
ראש החטיבה להתיישבות ,גאל
גרינוולד סיפק הצצה למגוון פרויקטים
של החטיבה בכל רחבי הארץ בדגש
על תמיכה בחקלאים ובהתיישבות
החקלאית .מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל ,אבשלום (אבו) וילן פנה אל ראש
החטיבה להתיישבות ,גאל גרינוולד ושאל
אותו מדוע אינם מעבירים כסף לתשתיות
בישוב הוותיק? בתשובה ענה גרינוולד כי
קיבל מכתב מאורי אריאל שבוא כתב שר
החקלאות כי הוא מתכוון להעביר מאה
מיליון שקלים להתיישבות הוותיקה לפי
החלטת הממשלה שהתקבלה ב2011-
והוקפאה בשנתיים האחרונות .הכסף
ילך למושבים ולקיבוצים במשך  8שנים
בכל שנה כ 100-מיליון  ₪לתשתיות .עוד
הוסיף גרינוולד ואמר" :אנו מתייחסים
לעודפים מחויבים משנים קודמות על פי
החלטות הממשלה וללא קשר לתקציב
הליבה של החטיבה שמתחלק שווה
בשווה בין שלושת המרחבים צפון,
דרום ומרכז"▲ .

נשיא המדינה ,רובי ריבלין:
"החקלאות היא עצמאות למדינה"

אורח הכבוד בכנס היה נשיא המדינה רובי ריבלין
שבנאומו הדגיש את חשיבות החקלאות לכלכלת
ישראל ועתידה .בין דבריו אמר הנשיא "אני מאמין
באמונה שלמה שהחקלאות הישראלית עודה והיננה
מעמודי התווך של מדינת ישראל .החקלאות אינה רק
מקצוע או עבודה .החקלאות היא ערך .החקלאות היא
כלכלה .החקלאות היא ביטחון והכי חשוב החקלאות
היא עצמאות למדינה .לכם החקלאים להשקיע בתבונה
ולתת כבוד ולהצמיח יחד עתיד טוב יותר לחברה
הישראלית אל מול חרמות ושנאה נצליח ,נפריח ונכה
שורש .כדי שפירותיה של עם ישראל ימשיכו להתקיים
כלפי פנים וכלפי חוץ .איננו מפריחים את השממה אלא
את עבודת אדמתה של ארץ ישראל".

בועז סופר מנכ"ל חברת רציונל ולשעבר
סמנכ"ל רשות המיסים אמר" :לא ניתן
לקדם נושאים ללא משרד החקלאות.
קיימת שעת כושר מופלאה שאם משרד
החקלאות וארגוני החקלאים לא יאחדו
כוחות במו"מ על התכנית האסטרטגית
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