פורום התנועות והארגונים החקלאים בישראל
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י"ט ,חשוון ,תשע"ה
לכבוד
מר בנימין נתניהו  -ראש הממשלה.
מר יאיר לפיד  -שר האוצר
מר גלעד ארדן  -שר הפנים
מר יאיר שמיר  -שר החקלאות
מר הראל לוקר  -מנכ"ל משרד ראש הממשלה
הגב' יעל אנדורן  -מנכ"לית משרד האוצר
ד"ר שוקי אמרני  -מנכ"ל משרד הפנים
מר רמי כהן  -מנכ"ל משרד החקלאות
ג.א.נ.

הנדון :זירוז הקמתו של השוק הסיטוני העתידי במסובים על ידי הפיכתו לשטח גלילי
אנו הח"מ ,נציגיהם של הסקטורים והארגונים החקלאים בישראל ,פונים אליכם בפניה דחופה זו
בבקשה ,לזרז את הקמתו של השוק הסיטוני החדש לירקות ופירות ,שאמור לקום בסמוך לצומת
מסובים( ,להלן" :השוק") ,על ידי הפיכתו ל"שטח גלילי" ,דהיינו שטח שאינו שייך מוניציפאלית
לרשות מקומית כלשהי וזאת לנוכח התנהלותה השערורייתית של עיריית אור יהודה ,הגורמת
לעיכובים משמעותיים ביותר בהקמתו ואף לאפשרות של טרפוד הקמתו של השוק הסיטוני
החדש ,שאמור לקום במתחם מסובים ,על כל המשתמע מכך ,וכל זאת כפי שיפורט שיוסבר להלן:
 .1ביום  11.11.2111החליטה הממשלה להקים שוק סיטוני חדש בצומת מסובים שיקרא
"שוק סיטוני גוש דן בע"מ" ,ואף אישרה הקמת חברה ממשלתית אשר תתכנן ,תקים
ותנהל את השוק.
 .2ההחלטה להקים שוק סיטוני חדש ומודרני לפירות ולירקות ,התקבלה לאחר שהממשלה
הגיעה למסקנה  ,שהקמתו הינה בגדר "פרויקט לאומי" וחיוני לחקלאות המתקדמת
בישראל ומעל לכל נחיצותו מובהקת להפחתת עלויות פער התיווך והורדת יוקר המחיה
בישראל.
 .3מאז החלטת הממשלה לעיל ,הושלמו כל הליכי היציאה למכרז להקמתו של השוק
המיוחל ,עליו מבקשות להתמודד החברות הגדולות במשק!
 .4אלא ,שלמצער ,הרשות האחת והיחידה שמעכבת ומטרפדת את היציאה למכרז,
להקמתו של השוק הסיטוני החדש ,הינה עיריית אור יהודה ,וזאת מטעמים ומשיקולים
צרים ואינטרסנטים ,אשר אינם עומדים עם האינטרס הציבורי הרחב ,באופן המטרפד
את החלטות הממשלה בנושא והפוגע פגישה קשה בענף החקלאות בישראל בפרט
ובכלכלת ישראל בכלל.
 .5יצוין כי לפני כשמונה שנים החליטה המדינה ,שהרביע הדרום מזרחי של צומת מסובים,
המשתרע עד לשטח הגלילי במחלף מסובים ,הכולל את השטח המיועד לשמש כשוק
סיטוני חדש ,יועבר לתחום שיפוטה של עיריית אור יהודה.
 .6למרבה האירוניה ,מאז שקיבלה עיריית אור יהודה את השטח לתחום שיפוטה כדי לקדם
הקמת שוק סיטוני ,היא פועלת לטרפד את הקמתו של שוק זה ,וקברניטי העיר אף
מצהירים כי לא יאפשרו זאת !
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 .7הדבר יוצר מצב בלתי נסבל ,שאינו מתקבל על הדעת ,בו רשות מקומית מטרפדת,
משיקולים אינטרסנטיים ,צרים ומקומיים את הקמתו של פרויקט לאומי ,חיוני
למדינת ישראל ומחבלת בהחלטות הממשלה.
 .8בזמנו ,בכדי לקדם פרויקטים כאלה מבלי ששיקולים מקומיים ישפיעו עליו ,החליטה
מדינת ישראל להכריז על שטח כזה כעל "שטח גלילי" .כך נקבע בעניינם של נמל תעופה בן
גוריון והשפד"ן  -המתקן לטיהור שפכי גוש דן וכך גם לגבי "פארק אריק שרון" ,הנמצא
בסמוך לשטח השוק ואף עתיד להיות מחובר אליו באמצעות גשר!
 .9יתר על כן ,כבר עתה פועל ראש העיר בכל דרך לטרפד את הקמתו של השוק ,ויש אף חשש
שינצל את כוחו כראש העירייה וכיו"ר הועדה המקומית ,לטרפד ולעכב את פיתוח
התשתיות לשוק תוך נקיטת סחבת מתמשכת באישור תוכניות הבניה המפורטות של
השוק .כחלק מהפעילות לסיכול ההקמה של השוק ,קבע עיריית אור יהודה תעריף ארנונה
גבוה ביותר וחסר פרופורציה לשווקים סיטוניים וזאת עוד בטרם הוקם השוק.
 .11מכל הטעמים הללו אנו סבורים שהברירה היחידה ,שתאפשר את הקמתו של השוק
הסיטוני החדש ,היא הפיכתו של שטח השוק ל"שטח גלילי" ,על כלל המשתמע מכך.
 .11אשר על כן ,נבקש את התערבותכם הדחופה להוצאת שטח השוק מסמכותה
המוניציפאלית של אור יהודה והפיכתו ל"שטח גלילי ".

ובזאת באנו על החתום.

דובי אמיתי
נשיא התאחדות האיכרים

מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים

איתן ברושי
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

אבשלום וילן
מאיר יפרח
צבי אלון
מנכ"ל מועצת הצמחים מזכיר ארגון מגדלי הירקות בישראל מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

יצחק כהן
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל

שאול שבע
נשיא איגוד משווקי הפירות והירקות

העתקים:
ח"כ :פרופ' אבישי ברוורמן – יו"ר ועדת הכלכלה
אוריאל לין – נשיא לשכת המסחר
ח"כ זבולון כלפה – יו"ר הלובי החקלאי של הכנסת
ח"כ עומר בר לב – חבר הלובי החקלאי
ח"כ יצחק ועקנין  -חבר הלובי החקלאי
מר יריב נחמה – סגן בכיר לחשבת הכללית ויו"ר ועדת המכרזים של השוק
מר חי בראון – מנכ"ל חברת השוק הסיטוני החדש
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