לחקלאים שלום,
הנדון :עדכונים
לאחרונה קיימנו סבב פגישות עם ראשי המפלגות בהם הוצג מצב החקלאות על כלל רבדיה.
הפגישות הללו היו מקצועיות וענייניות בהם שיקפנו את מצב החקלאים והחקלאות בכל רחבי
הארץ.
במקביל החלה עבודה רציפה עם שר החקלאות הנכנס ח"כ אורי אריאל בהם עדכנו אותו על
מצב החקלאות ובעיות החקלאים לרבות פערי תיווך ,מחירי מים ,עובדים זרים ופיקוח על
הייבוא החקלאי.
השר אורי אריאל מכיר את החקלאות הישראלית על כלל ענייניה הטובים וכן בבעיות ובקשיים
שיש לטפל בהם באופן דחוף.
אנו מאמינים בשר הנכנס ובטוחים שיחד נצליח להחזיר לייצב את החקלאות והחקלאים
לשגשוג ולרווחיות.
במקביל ,במישור הפרלמנטרי קידמנו יחד עם ח"כ איציק שמולי הצעת חוק אשר תחייב
שקיפות ופיקוח על מרווחי השיווק ,דהיינו תחייב את המשווק להגבלה על הרווח המרבי
במנגנון קבוע ושקיפות על ריווחי התוצרת החקלאית .דבר זה יגן הן החקלאי והן על הצרכן.
הצעת חוק זו נמצאת על שולחנו של שר האוצר משה כחלון ואנו מקווים שהאוצר יאמץ את
הצעת החוק ויעזור להעבירו בכנסת.
הצעת חוק זו מתווספת לביטול הפטור מההגבלים העסקיים אותה ביצענו אל מול ועדת
הכלכלה בכנסת הקודמת אשר מגביל את תיאום המחירים בין הרשתות.
אנו תקווה ש מהלכים אלו יחזירו את המסחר ההגון לשוק הפירות והירקות כך שגם החקלאים
וגם הצרכנים ייהנו ממסחר הוגן.
עדכונים לגבי מחירי המים :אנו מנהלים מאבק נרחב ומתמשך אל מול רשות המים על עתיד
משק המים החקלאיים בישראל .מאבק זה מורכב משתי חזיתות עיקריות – מחירי המים של
חברת מקורות ומבנה אספקת המים החקלאיים .החל מראשית השנה ובמסגרת הקבועה
בהסכם המים מתנהלים דיונים במטרה לקבע מחיר יעד מעודכן וכן להעמיד מנגנון להתמודדות
עם המשך עליית המחירים.
בנוגע למחיר היעד ,רשות המים דורשת העלאה קיצונית במחיר העתידי של המים השפירים
מחברת מקורות .לשיטתה ,על החקלאות לשלם כ ₪ 3.4-למ"ק מים שפירים בתוך כ 3-שנים!
מול דרישה זו אנו פועלים בכל הכלים העומדים לרשותנו
לקיבוע מחיר מים בו תדע החקלאות לעמוד וכן לפריסת ההעלאה שתקבע על פני  7שנים .ככל
שלא נגיע לכדי הבנות שנוכל לעמוד מאחוריהן ,נשקול את צעדינו במישורים החלופיים.
לעניין מנגנון ההתמודדות ומתוך הבנה שכל מחיר שיקבע יהיה קשה לנשיאה הועלתה על ידינו
חלופה המתבססת על פתרונות אזוריים לאזורים החקלאיים השונים בישראל .פתרונות אלו
יורכבו מתכניות פיתוח ספציפיות לכל אזור ואזור אשר יזכו לתמיכת המדינה בהקמתם .בחינת
חלופה זו מקודמת בימים אלו ע"י נציגנו ונציגי רשות המים ,משרד האוצר ומשרד החקלאות.

מול חלופה זו הוצגה ע"י רשות המים ומשרד האוצר חלופת ה"אמבטיה הארצית" .חלופה זו
מציגה מצג שווא בו המים היקרים המסופקים ע"י חברת מקורות מסובסדים לכאורה ע"י המים
הזולים המסופקים ע"י הספקים העצמאיים .בפועל ,מדובר בפגיעה אקוטית בספקי המים
העצמאיים ובמימון אקטיבי של חוסר היעילות של חברת מקורות .מרגע שהוצגה חלופת
ה"אמבטיה הארצית" הבענו התנגדות חריפה ביותר לקידומה .לשיטתנו ,הפתרון לעלויות
הגבוהות של מי מקורות נעוץ בפריצת עקרון המשק הסגור (תמיכת המדינה בפיתוח תשתיות
לאומיות) ובהתייעלות חברת מקורות.
במקביל לדיונים אלו ,מקדמת רשות המים ניסוח של כללים אשר יאפשרו פעילות אגודות מים
ברמה האזורית – "רישיון ספק מים אזורי לחקלאות" .שינוי רגולטיבי זה ,אשר מתקיים כבר
בהצלחה במספר אזורים בארץ נראה כפתרון נכון לעתיד אספקת המים החקלאיים ולפיכך אנו
תומכים בתהליך זה תוך שמירה על האינטרסים של החקלאות ושל אגודות המים .חשוב לציין
כי מעבר לפעילות ברמה האזורית הינו וולונטרי ואזורים לא יחויבו להצטרף למהלך זה.
לאורך כל ההתנהלות המפורטת מעלה אנו מקפידים לשמור על ההישגים המשמעותיים שקובעו
בהסכם המים בשנת  .2006הישגים אלו אינם טריוויאליים כלל במציאות של ימינו .כמו-כן,
ולצד הסוגיות המהותיות שהוצגו לעיל אנו פועלים גם בנושאים נוספים בהם אנו מאוימים ע"י
גורמי הרגולציה כגון היטלי הפקת המים ,מפעלי ההשבה ,עלויות המים הביתיים ועוד.
למי שרוצה פרטים נוספים בכל נושא הקשור המים ,ניתן לפנות למתן רז במייל:
matan@iff.co.il
עצומה לעצירת שיווקים – למרות שאנו מאמינים שבעזרת השר החדש נצליח לפתור את הבעיות
של החקלאים בהידברות וב הבנה אנו גם נערכים להמשך המאבק .וכחלק ממנו אנו מבקשים
לחתום על העצומה לעצירת אספקת תוצרת חקלאית .נציין שצעד זה יעשה רק לאחר שנגיע
למסקנה שאין דרך אחרת ומבחינתנו זה נשק יום הדין ולכן אנו מבקשים מכולם -מגדלי פירות,
ירקות ,לולינים רפתנים ,מגדלי הפרחים ולדייגים לחתום על העצומה בלינק:
http://www.atzuma.co.il/haklut
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