
      

 
 

           

 י"ט טבת, תשפ"ב 
 21דצמבר  23

 כלל חקלאי ישראל   אל: 

 

   נקיים שיחת עדכון לכלל חקלאי ישראל,   0020:בשעה    12/26ון  ראש ביום  

 )לינק לזום יישלח ביום ראשון(   כם  את   ולשמוע עדכן בהתפתחויות האחרונות  ל על מנת  

 

 עדכון מראשי ההנהגה החקלאית 

חלקו ידוע לכם וחלקו לא, שכן   . מאבק עיקש מול שרי האוצר והחקלאותחצי שנה האחרונה  אנו מנהלים בכידוע לכם,  

 כים. נכון לעדכן למען הצלחת המהל זהלא תמיד 

חברי כנסת שמאמינים בחשיבותה של החקלאות ופועלים עד כה, פועלנו נשא פרי, שכן הצלחנו לגייס מספר רב של  

ובזכותם הצלחנו, כידוע לכם,   יחד איתנו להסרת הגזירה ולקידום רפורמה אמיתית לטובת החקלאים והצרכנים גם יחד

  להסיר את הרפורמה מחוק ההסדרים לטובת קיום מו"מ. 

אך לא הרגשנו שהצד ,  שהתקיים ש משא ומתןלכל מפגעם חומרים ונתונים  ההנהגה החקלאית הגיעה ערוכה ומוכנה 

 השני הגיע בתום לב ובנפש חפצה ועל כן עד כה לא הושגו הסכמות. 

 , אשר יוצאות באופן חד צדדיחקלאות  אוצר והבימים האחרונים כולנו נחשפים לאמירות וכותרות פופוליסטיות מצד שרי ה

 במטרה להפעיל עלינו לחץ ולשבור אותנו ואת חברי הכנסת. 

 : במו"מעליהן אנו מתבססים העקרונות  10לו א

דאגה  עמדתנו כי ענף ההטלה ימשיך להיות מתוכנן, תוך ביצוע צעדי התייעלות ומענקים לשדרוג הענף תוך    –  הטלה  .1

 הלולים ולחיזוק מגדלי ההטלה במשק המשפחתי.  , לשדרוגלרווחת העוף

 מיליארד שח.  1  - מעבר מהגנת מכסים לתמיכות ישירות ותקציביות דיפרנציאליות  .2

לדחות בחצי שנה נוספת לטובת היערכות של האגף הצומח לשינויים המקצועיים, קבלת התחייבות   –   הגנת הצומח  .3

 ועדת הכלכלה של הכנסת.  ולכך שהתקנות יובאו לדיון ב

העלייה    – מים   .4 של  מיידית  הקפאה  ראשון  בשלב  הממשלה,  של  היסוד  בקווי  שעלה  כפי  המים  מחיר  הורדת 

 שח.  1.5שח, מים עיליים שפירים  1דן המתוכננת של מחיר המים, היעד מי שפ

   –( 'הפחתת עלויות והפחתת רגולציה )אגרות, פנסיה, הכרה בסכום המותר בניכוי וכו –  עובדים זרים .5

 ח. "מלש 350עלות  –משוכלל עם אפשרות לשוק מכוון   הקמת שוק סיטוני .6

בישראל )בהתייחס לעובדה בשרשרת האספקה של התוצרת החקלאית    הקמת צוות בינמשרדי לבחינת הריכוזיות .7

  שומם לרבות הליכי חקיקה תוך שלושה חודשיםימכלל שרשרת הערך(, מסקנות וי  30%שהמקטע החקלאי הינו  

 ( הוקם כבר )הצוות  

   בין הסיטונאים לקמעונאים. כפי הנהוג באיחוד האירופי  הפרדה מוחלטת  .8

 בענף התעשייה. השוואה והתאמת החוק לתנאים הקיימים  – עידוד השקעות הון בחקלאות  .9

 על מנת לאפשר פיתוח אגרו סולרי לצד החקלאות, תוך שילוב הרשויות הרלוונטיות.    הורדת חסמי תכנון ובניה  .10

 

 



      

 
 

 

 ניתן לשנות דבריםמוקדי הכח הפוליטיים, כי רק שם  ימשיכו להיות מופנים לוהופנו עד כה  מאמצינו  אנו מזכירים לכם, כי  

 חברי הכנסת שפועלים לצידנו ללא לאות.קוראים לכם לחזק את אנו ו באמת

 . להחליט בקרוב   נצטרך עליהם  מחאה,  ה פעילויות  לחדש את  עם זאת, ישנה חשיבות רבה  

 

 

עדכן אתכם ולשמוע  , על מנת ל יקיימו שיחת זום יחד איתכם, חקלאים מרחבי הארץ   ת כמו כן, ראשי ההנהגה החקלאי 

 )לינק לזום יישלח ביום ראשון( .  20:00. בשעה  26.12ביום ראשון,    - אתכם 

 .החברתיות  ונגיב כל הזמן לשרי האוצר והחקלאות ברשתות עם מסרים אחידיםו חשוב שכולנו נדבר בקול אחד 

 

 ! כוחנו באחדותנו   - מחכים לכם בזום  

 

 מטה מאבק תנועות ההתיישבות, המועצות האזוריות וארגוני החקלאים 

 

 

 עמית יפרח                              דובי אמיתי                    שי חג'ג'         

 מזכ"ל תנועת המושבים                    יו"ר התאחדות האיכרים           ר מרכז השלטון האזורי"יו

 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל                        והמגזר העסקי                 וראש מועצת מרחבים

  

 

 

 

 

 יעקב בכר         ניר מאיר   וילן  ( אבואבשלום )   

 ם הקיבוציייו"ר הארגונים הכלכליים                   מזכ"ל התנועה הקיבוצית                   מזכ"ל התאחדות חקלאי 

      ישראל          

 


