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לכבוד
שר החקלאות
ח"כ אורי אריאל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון :מכתבו של מנכ"ל משרדך – שלמה בן אליהו לאורי צוק-בר
שלום רב,
הערב ,ערבו של ט' באב ,קיבלנו העתק מכתב בתפוצת נאט"ו ממר שלמה בן אליהו בדבר סגירה אפשרית של
מועצת הצמחים והפיכתה למועצה וולונטרית וזאת ע"פ דרישת מיעוט מן החקלאים.
צר לנו ,כי דווקא הערב ,שבו אנו נזכרים מה עוללה שנאת חינם לעם היהודי .אנו מקבלים מכתב שכל עיקרו זריעת
ריב ומדון ,ופגיעה בקודשה של העשייה הציונית בעת החדשה החקלאות הישראלית .וזאת ללא כל הידברות וגיבוש
הסכמות כמקובל.
ראשית ,אדגיש שהמנכ"ל מציג את מהלך השגוי הזה ,כהיענות לפנייתו של יו"ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר
צור -ולא היא ! בנוסף לכך הוא מסתמך על פנייתו של מר דובי אמיתי ,שעזב את התאחדות חקלאי ישראל ומייצג
בקושי  3%מהחקלאים.
שנית – בכניסתך לתפקידך כשר החקלאות הבאת פנינו דוגמה מאלפת מהתנהגותו של יצחק רבין ז"ל ,בתפקידו
כראש ממשלה שציין בפניכם ,כי יעבוד רק עם מועצת יש"ע ,הגוף המוסמך של מתנחלי יש"ע ,בהיותו הגוף המייצג,
עם כל חילוקי הדעות ואי ההסכמות .כך הבטחת לפעול כלפינו כגוף היציג בחקלאות .צר לנו ,כי מכתבו של מר בן
אליהו ,עושה את ההיפך ואינו עומד בקריטריון הראשון של ההידברות שאתה קבעת.
שלישית – בנושא מועצת הצמחים הוקמה ועדה ע"פ החלטות ממשלה .הצגנו בפניה את עמדתנו הברורה על
חשיבותה של המועצה והתועלת הרבה שהיא מביאה לחקלאות ישראל ,לצד פעילות המשרד .ועדה זו החליטה על
ביצוע סקר לבחינת רצון המגדלים במספר מוצרים בענף הפירות לצאת או להישאר במועצה באופן וולונטרי( .זאת
מתוך הספק הקיים האם ניתן לבצע נשימות ציבוריות על בסיס וולנטרי ) על כך הסכמנו ולפתע כאור באפלה מגיח
מכתבו המיותר של מר בן אליהו ,ועושה את כל ההליך  ,עליו סיכמנו לחוכא והיתלולא.
רביעית – מאין היוהרה לקבוע ,כי בכספי החקלאים ייעשה שימוש ע"י ועדה שתגבש המלצות לשם כך?
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חמישית – והוא העיקר – המשמרת הממשלתית שלכם נועדה לשמור ולפתח את החקלאות הישראלית ולהובילה
קדימה ובמלוא התנופה .מי כמוך מודע להערכה האדירה שיש לנו בכל העולם ומעוניין לפתח הערכה זו גם להישגים
כלכליים .מאחורי כל ההצלחה הזו – עומד ציבור חקלאיים "המוציא לחם מן הארץ" תרתי משמע.
אנו רואים במועצת הצמחים גוף מרכזי חשוב ביותר ,מקצועי וציבורי ,שמתנהל ע"י נציגות נבחרת של
המגדלים ופועל לקידום החקלאות ולשמירת רווחיות החקלאים.
אנו שבים וקוראים להמשיך לתאם ולשתף פעולה איתנו ועם כל הגופים הפעילים בתחום.
התאחדות חקלאי ישראל הינה הגוף היציג של חקלאי ישראל והיא מאגדת בתוכה את תנועות ההתיישבות ,ארגוני
המגדלים ,המועצות האיזוריות ואגודות המים.
אנו פונים אליך בבקשה ברורה" .פנינו לברית ולא ליצר" ,אל תשלח ידך לריב ומדון ושנאת חינם הזויה ומיותרת.
נבקשך להודיע למר בן אליהו למשוך את מכתבו למר צוק-בר בחזרה ולהתדיין כפי שעשינו עד עתה בסובלנות
ובהבנה ,עם כל הנוגעים בנושא על פתרונות אפשריים.
במקום שבו אין איש הייה אתה איש!
בברכה ,בשם ראשי התאחדות חקלאי ישראל,

אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

מאיר צור
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ומזכ"ל תנועת המושבים

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

יאיר ריינמן
יו"ר ארגוני הקניות הכלכליים הקיבוציים

דודו קוכמן
מזכ"ל האיחוד החקלאי

יצחק אליה
מזכ"ל איגוד מושבי הפועמ"ז

צבי אלון
מנכ"ל מועצת הצמחים

צבי מרום
מזכ"ל העובד הציוני

מאיר יפרח
מזכ"ל ארגון מגדלי ירקות

חי בנימיני
מזכ"ל ארגון מגדלי הדרים

איציק כהן
מזכ"ל ארגון מגדלי פירות

חיים חדד
ארגון מגדלי הפרחים

העתקים :ח"כ משה כחלון  -שר האוצר
ח"כ איילת שקד  -שרת המשפטים
ח"כ איתן כבל  -יו"ר ועדת הכלכלה
אורי צוק-בר  -משרד החקלאות
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