כנס בנושא המים

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום וילן" :נעשה הכל
בכדי לפתור את בעיות החקלאים בנושא הקיצוץ במים"
כ 100-משתתפים הגיעו השבוע לכנס בנושא המים אשר התקיים במחוז הנגב של משרד
החקלאות בגילת .הכנס התקיים בהשתתפות מנהלי גד"ש ומרכזי משקים במשקי הנגב
וגידולי שדה נגב ומזכירי מושבים מכל אזור הנגב .את הכנס ארגן אורי נעמתי המשמש
כמזכיר ועדת הנגב .במהלך הכנס העלו החקלאים את הקשיים שהם חווים לאור הקיצוץ
במים באזור •
בכנס השתתפו מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
(אבו) וילן ,מנכ"ל ארגון עובדי המים ,ארז ויסמן ,מרכז בכיר,
נגר ושימור קרקע משרד החקלאות ,אלכס פרידזיאצ'יק
וכלכלנית ההתאחדות שיצאה זה עתה לפנסיה ,רחל בורושק,
במהלך הכנס העביר מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
(אבו) וילן סקירה כוללת על חמש שנות הבצורת ,על הקיצוץ
במים לחקלאות ועל המאבק של ההתאחדות להשיג פיצוי
הוגן לחקלאים .וילן אמר" :משרד החקלאות ורשות המים
יודעים מה המצב של המים בישראל בלחיצת כפתור אחת.
אנחנו פעלנו כדי להשיג פיצוי לחקלאים תמורת ויתור מרצון
למים ,אך לצערי התכנית לא נעשתה בזמן .ידוע לי כי קיימים
מקומות בהם המחסור במים הוא קריטי ,אבל אני אעשה הכל
בכדי לפתור את הבעיה למען ציבור החקלאים" .וילן הדגיש
כי "בכוונתנו לחזק את שולחן המים של ההתאחדות יחד עם
ארגון מים בישראל".

כלכלנית ההתאחדות
שפרשה זה עתה
לגמלאות ,רחל בורושק
הציגה את נושא הסכם
המים  .2006ארז
ויסמן מארגון עובדי
המים הציג בעיה לפיה
החקלאות מהווה מעין
אקוויפר לצריכת המים
לחזק את שולחן המים של התאחדות החקלאים
בישראל שכן בחקלאות
מקצצים אך עם זאת
הצריכה הביתית עולה .נציג משרד החקלאות ,אלכס
פרידזיאצ'יק הציג את הבעייתיות בפתרון הקיצוץ מרצון
ואמר" :כשהקיצוץ יצא לפועל באוקטובר ,הוא כבר לא יהיה
אפקטיבי עבור החקלאים"▲ .

'צמח תערובות' רכשה  50%ממניות
חוות גידול הדגים 'דג סוף'
תאגיד 'צמח תערובות' ,מקבוצת צמח
מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן,
השלימה בסוף השבוע רכישת 50%
ממניותיה של חברת 'דג סוף' ,מהבעלים
"לוינגר אחזקות" •

מדגי הדניס הגדלים בישראל .כ 60%-מצריכת דגי הדניס
בישראל ,מבוססת ייבוא מטורקיה וקפריסין .שיתוף הפעולה
בין צמח תערובות לדג סוף יבטיח אספקת דגים טריים
ואיכותיים תוך שמירה על מחירי השוק התחרותיים ,כך
מוסר מנכ"ל צמח תערובות עומר לביא .עוד מוסיף לביא:
"האסטרטגיה שלנו הינה ייצור מזון איכותי וחיזוק המגדלים
שלנו .אנו רואים בחקלאות הישראלית ערך עליון ומצווים
לחזקה ולשמרה ככל הניתן בידינו" .צמח תערובות הינו
מפעל לייצור מזונות לבעלי חיים .מזה שנים מוביל המפעל
אג'נדה ברורה של תמיכה וחיזוק החקלאים בארץ .בנוסף
לתחום הדגה ,פועל צמח תערובות בענפי הלול ,הרפת
והבקר לבשר▲ .

העסקה אשר הושלמה במהלך החודש האחרון ואושרה ע"י
הממונה על ההגבלים העסקיים,
תביא להבטחת שיווק דגים טריים מקומיים לשוק הישראלי.
'דג סוף' הינה חברה לגידול דגים בחוות הממוקמות בנמל
אשדוד .החברה מגדלת כ 1,000-טון דגי דניס בשנה ,כשליש
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