יוני 2009

דו"ח מזכ"ל
שלום לכולם,
חיזוק הקשר בין ההתאחדות לציבור החקלאים הוא אחת המטרות העיקריות אשר הצבתי לעצמי עם כניסתי
לתפקיד מזכ"ל ההתאחדות .אני רואה חשיבות גדולה בכך שחברי ההתאחדות ידעו מה נעשה בהתאחדות
בכללה ,ומצידי – אשתדל להעביר את מירב המידע בזמן אמיתי.
לפיכך ,ברצוני להתחיל במסורת חדשה של דו"חות תקופתיים באשר לנושאים בהם עוסקת ההתאחדות .המטרה
של ד"וח כזה אינה רק לעדכן ,אלא גם לשמוע את דעתכם ,במכתב או במייל חוזר ,כיצד על ההתאחדות להתמודד
עם הסוגיות השונות שעומדות על הפרק.
עדכון ראשון זה נפתח כמובן בתקציב המדינה וחוק ההסדרים ,בהם עסקה ההתאחדות בחודש החולף ובהם
תעסוק בשבועות הקרובים.
ב 15 -ליולי תצביע הכנסת בקריאה שניה ושלישית על התקציב ולפנינו שני קרבות סוערים ,בנושא הטלת
מע"מ על פירות וירקות ובנושא המים:
הטלת מע"מ על פירות וירקות  -נכון לעכשיו ,קיים בוועדת הכספים של הכנסת רוב ברור של מתנגדים לחוק.
במידה ורוב זה יישמר עד להצבעה המכריעה ,החוק יופל ולא יגיע להצבעה במליאת הכנסת .עם זאת ,לאור
הניסיונות הצפויים של האוצר לתגמל כביכול שכבות אוכלוסיה חלשות כתוצאה מהטלת המע"מ ,אנו עומדים
דרוכים על המשמר כדי לסכלם בזמן.
מים  -בחוק ההסדרים מתוכננים היטלי בצורת ומחסור  -היטלים גבוהים במיוחד שתכליתם להעלות את מחירי
השימוש במים ביתיים המיועדים לגינון במגזר החקלאי למחיר מופקע של /₪ 28מ"ק .בשורת פגישות שקיימנו
מנכ"ל משרד החקלאות ,יוסי ישי ,ואנוכי עם פרופ' אורי שני ,יו"ר רשות המים ,אנו מנסים לשכנעו לשנות את
התקנות ואני תקווה כי נצליח בכך .זהו עומד להיות מאבק קשה) .ברור כי היטל זה יפגע ישירות גם במים לשימוש
חקלאי(.
בעניין המים ,אנו מנסים גם להתמודד עם הקיצוץ הכבד במכסות השנתיות עקב הבצורת ,קיצוץ אשר יצר מצוקה
אמיתית בחלק מהמשקים החקלאיים .אנחנו בודקים עם רשות המים חלופות לשנים הקרובות ,עד אשר יגיעו מים
מותפלים בכמות משמעותית )בעוד כ 3-4-שנים לערך( .אני מקווה שבעדכון הבא כבר אוכל לדווח על תוצאות
מעשיות.
לצד מאבקים אלו ,רשמה ההתאחדות בשבועות האחרונים גם כמה הישגים לא מבוטלים בסוגיות הבאות:
עובדים זרים  -בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החקלאות  ,חתמה ההתאחדות על הסכם עקרונות להקטנת
מספר העובדים הזרים .על פי ההסכם ,הקטנת מספר העובדים הזרים תעשה בתהליך מבוקר לאורך  6שנים ,תוך
הכנסת מיכון וטכנולוגיות מתקדמות באמצעות גיוס הון ממשלתי ,מענקים בסך  320מיליון  ₪והלוואות משלימות,
שיאפשרו לחקלאים לעמוד בהסכם .בימים אלו נערך סקר מיכון ,ומנוסח ההסכם המפורט .חשוב לציין כי
ההתאחדות הבהירה שאם הממשלה לא תעמוד בהתחייבותיה הכלכליות ,לא תחול ירידה במספר העובדים .על
פי ההסכם ,המנגנון שיפקח על ביצועו יהיה מנגנון פיקוח אשר יפעל בקונצנזוס.
לצד ההסכם ,מגובשת תוכנית ניסיונית להבאת עובדים עונתיים לקטיף בהדרים.
תשלומים – לאחרונה עסקה ההתאחדות רבות בטיפול בקבלת כספי מדינה שהובטחו לחקלאים כדין ,ותשלומם
נדחה עקב סיבוכים בירוקרטים שונים .לאחר שורת מפגשים עם יו"ר רשות המיסים ,יהודה נסרדישי ,אשר עשה
רבות לפתרון הסוגיה ,שוחררו כספי המענקים בגין וויתור מרצון על שימוש במים לשנת  2009בסך  55מיליון ₪
וכן החלו לזרום כספי פיצויים נוספים בגין נזקי מבצע עופר יצוקה ,נזקי הבצורת וכו'.
כידוע ,נושאים מן הסוג הזה נגררים זמן רב ואני שמח על כך שלפחות באופן חלקי הם מתחילים לקבל מענה.
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ההתאחדות כבר ערוכה להגיש סיוע מהיר לכל דורש.
מכירת פירות וירקות לרצועת עזה – עקב המצב הביטחוני ואילוצי המדיניות הכוללת של מו"מ מול החמאס,
בניסיון לחדש את המו"מ לשחרור גלעד שליט ,נתקעו כמויות גדולות של תוצרת חקלאית שלא הועברו לרצועת
עזה ,החל בבשר בקר ,כגון פרות ועגלים ,וכלה בירקות ופירות כגון דלעות ,מלונים ,אבטיחים וכו' .בשורת פגישות
עם שר הביטחון ,ח"כ אהוד ברק ומתאם הפעולות בשטחים ,אלוף עמוס גלעד ,ובשיתוף עם מנכ"ל משרד
החקלאות ,יוסי ישי ,הצליחה ההתאחדות להשיג את הסכמת הצדדים להכנסת מרבית התוצרת החקלאית לעזה,
ואני תקווה כי בשבועות הקרובים תחול התקדמות נוספת ושאר התוצרת תועבר.
נושאים פנימיים
סיורים – עם כניסתי לתפקיד החלתי בשורת סיורים להכרת הנושאים בשטח .נפגשתי עם מגדלי הירקות ברמת
הגולן ,מגדלי הפירות בגליל ובגולן ,ביקרתי במתקני המים באצבע הגליל ,ונפגשתי עם הועדה החקלאית של עמק
חפר .בקרוב אני עתיד לבקר בנגב ובערבה .אם ישנם מקומות ספציפיים שאתם סבורים שחשוב שאגיע אליהם,
אנא עדכנו אותי על מנת שנוכל לתאם סיור או מפגש.
וועדות  -הועדה לנושאי העובדים הזרים תיפגש בקרוב לקביעת סדרי עבודה שוטפים .כמו כן ,פורום הפריפריה
חוזר להתאחדות חקלאי ישראל וישתלב בפעילויות השוטפות כבעבר.
חובות  -בחודשים שעברו בין מותו הטראגי של יוסטה בלייר לבין מינויי למזכ"ל ,חודשים בהם לא היה להתאחדות
מזכ"ל ,נמנעו חלק מהחברים מלשלם את חלקם בתקציב השנתי .כידוע ,ההתאחדות אינה יכול לעבוד ללא
תקציב ...חשוב כי חברים אשר טרם שילמו את חובם יעשו זאת ,על מנת שיהיו לנו המשאבים לעסוק במה שחשוב
באמת.
שינויים מבניים  -אנו מכינים טיוטה למבנה ארגוני חדש להתאחדות ,הכולל יצירת דירקטוריון ,הקטנת המזכירות
הרחבה ויצירת אסיפה כללית בגודל סביר .הטיוטה תועבר לחברים להערות ,ובכוונתנו לאשרה באסיפה הכללית
שתכונס תוך חודשיים לערך .באסיפה יועלו גם לאישור מאזני ההתאחדות משנת  2005עד שנת .2008
לסיכום
תקציב המדינה וחוק ההסדרים מביאים לפתחנו חודש סוער  -הצלחת הקרב על אי הכללת המע"מ על הפירות
והירקות תשפיע עמוקות על עתיד הגידולים והמגדלים ,וכך גם נושאי המים השונים .יתכן ונצטרך ללוות את
הדיונים במאבק ציבורי ותקשורתי ,ואני תקווה כי בכוחות משותפים נצליח להדוף את כל הרעות העומדות לפתחנו.
בכל נושא שהוא ,הצוות המצומצם שלנו – רחל בורושק אשר על הנושאים הכלכליים ,יורם תמרי אשר על המים,
יהודית אושרי מנהלת המשרד ואנוכי עומדים לרשותכם בכל עת.

שלכם בידידות,
אבשלום )אבו( וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
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