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לחקלאי ישראל שלום רב,
לצערי ,נתקלתי היום במכתב הכפשות והשמצות של נשיא התאחדות האיכרים ,דובי אמיתי ,שבינו ובין
האמת אין דבר וחצי דבר.
תקופה ארוכה הבלגתי על מסכת דברי בלע חסרי ביסוס והחלטתי להעמיד את הדברים על דיוקם:
להלן העובדות:
כללי המים – שינוי התוספת השנייה לחוק הובא לדיון בהתאחדות חקלאי ישראל בשתי ישיבות מקצועיות
בהשתתפות נציגי התאחדות האיכרים ובסיומן סוכם על תמיכה בשני הסעיפים הראשונים שעיקרם הורדת
מחירי המים הביתיים למפיקי מים פרטיים בסך  01אג' לקוב.
החיסכון השנתי הצפוי בגינם לישובים בעיקר באיזור סובב כנרת והגליל מגיע ללמעלה מ 31-מיליון  .₪בסעיף
השלישי נרשמה התחייבותו של מר זאב אחיפז – איש רשות המים – שהתחייב שהחריגה ממכסות המים
השנתיות ,שבגינן יוטלו קנסות על המפיקים הפרטיים ,תחושב במסגרת איזורית כוללת באיזורים אלו
וכתוצאה מכך שום ישוב בהם לא ימצא בסיכון ממשי של תשלום חריגה.
בישיבה הוחלט – לנסות ולהשהות אישור סעיף זה כדי להגיע להידברות סופית עם רשות המים בנושא
ולהבטיח את התחייבות זאב אחיפז בכתובים .בוועדת הכספים שהתכנסה יומיים לאחר מכן – העביר היו"ר
משה גפני – החלטה זו כלשונה.
ח"כ שי חרמש שלא נכח בדיון דרש ריוויזיה ולמחרת אישר היו"ר גפני את הריווזיה וביקש מנציגי החקלאים
להגיע להבנות עם רשות המים.
כאן נכנס לתמונה ידידינו הנשיא ,שמבלי להבין בפרטים ובמשמעויות התחיל במסכת השמצות שאינן קשורות
כלל לנושא הרלוונטי .בפועל התקנות נמשכו ולא אושרו.
כתוצאה מכך נוצרו הבעיות הבאות:
א) הישובים לא זכו להוזלה במחירי המים הביתיים והפסידו כ 31-מיליון .₪
ב) לא ניתן מבחינה חוקית ,בהיעדר תקנות להפעיל את הסיכום לגבי החריגה האיזורית בגין שאיבת יתר
בהפקות הפרטיות ורשות המים נאלצה לסגור ע"פ חוק כל ישוב שחרג.
לפיכך ,פניתי ליו"ר רשות המים בבקשה להביא מחדש הנושא לוועדת הכספים ולאפשר את השבת הכסף
לחקלאים והפסקת סגירת המים לישובים שחרגו.
בכך מימשתי את ההחלטה שהתקבל בזמנו בוועדה המקצועית שהתקיימה בהתאחדות ,בהתאם להמלצות
אנשי ארגון עובדי המים ונציגי אגודות המים הרלוונטיות ונציגיו של הנשיא.
אלה הן העובדות וישפטו החקלאים.
מי דואג לשמירת האינטרסים ומי עסוק בפוליטיקות רדודות מלוות בהשמצות אישיות ובסגנון המעיד על
משתמשו בלבד.
לא ניגרר לשפת ביבים ולמסע הכפשות המתנהל תקופה ארוכה נגדי ונגד התאחדות חקלאי ישראל מסיבות
בלתי ענייניות בעליל.
אנחנו נעשה את המוטל עלינו ביושר ובמסירות.
שלכם בידידות,

אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
העתק :מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

