אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

עדכונים מהתאחדות חקלאי ישראל

התאחדות חקלאי ישראל פועלת לילות כימים למען ציבור החקלאים.
האתגרים הם רבים ובכוחות משותפים אנו עומדים איתנים ופועלים
לשמור על החקלאות ,ענפיה ונושאיה ועל החקלאים.

נלחמים בקיצוץ במים לחקלאות!

ועדת הכספים בראשותו של ח״כ משה גפני
קיימה היום דיון בנושא קיצוץ המים לחקלאות.
הועדה התקיימה ביוזמתו של ח״כ איתן
ברושי.
הועדה נעתרה לבקשת החקלאים וקראה לטפל
בעניין לאלתר .הועדה קראה לממונה על
התקציבים ,משרד החקלאות והתאחדות חקלאי
ישראל לשבת לנהל מו״מ אינטניסיבי למתן
פיצויים לחקלאים בנושא ותוך שבועיים לבוא
לועדת הכספים עם פתרונות בנושא .בנוסף גפני
פנה למזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
)אבו( וילן בבקשה להגיש לועדת הכספים תכנית
לפתרון בנושא.
מ ז כ ״ ל ה ת א ח ד ו ת ח ק ל א י י ש ר א ל  ,אבו
)אבשלום( וילן אמר במהלך הדיון :״רשות
המים הפכה למחלקה באוצר ,לדובון הכן כן של
האוצר.
פניתי לאגף התקציבים שישב איתנו בנושא על
הקיצוץ במים לחקלאות .החקלאות ,ובעיקר
החקלאות הרב שנתית ,לא יכולה להיפסק.
חקלאים לא יכולים להפסיק להשקות .אין
מדיניות .יש לתבוע מאגף התקציבים של האוצר
לשבת עם החקלאים ולטפל בבעיה לאלתר״.

מדברים חקלאות 
ראשי התאחדות חקלאי ישראל בכנס החקלאים בעמק
חפר" :חייבים לדאוג לשמור על החקלאות ולדאוג לעתידה"
למעלה מ 100חקלאים מעמק חפר השתתפו
בכנס חקלאות של המועצה האזורית אשר עסק
בחקלאות בעמק  על האתגרים ,החידושים
והמגמות השונות שבה .את הכנס ארגן מזכיר
הוועדה החקלאית עמק חפר ,עופר דנין.
במהלך הכנס בירך מזכ"ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור על
חשיבותו של הכנס לחקלאים ולחקלאות כולה,
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
)אבו( וילן ,סקר את הסוגיות והאתגרים
הפוליטיים שעמם מתמודדת החקלאות .כמו כן
מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי ,דודו
קוכמן נשא דברים.
ראש המועצה האזורית עמק חפר ,רני אידן
אמר בכנס" :לא פשוט לקיים חקלאות בישראל
בשנים האחרונות ,אבל אנחנו רואים בחקלאות
נכס ששומר עלינו לא פחות ממה שאנחנו
שומרים עליו .נמשיך לשמור על החקלאות
ולפתח אותה באמצעות הקמת מאגרי מים
המאפשרים מים מוזלים לחקלאים ,מרכז
הפיתוח והמחקר שהקמנו והחקלאות
הסביבתית שאנו מובילים".

מזכירות התאחדות חקלאי ישראל התכנסה השבוע בהשתתפותו של
יו"ר הלובי החקלאי בכנסת ,ח"כ איתן ברושי
מזכירות התאחדות חקלאי ישראל התכנסה
השבוע לדון בנושא הקיצוץ במים לחקלאות
ובנושא המו"מ המתקיים בענף החלב.
אל הדיון הוזמן יו"ר הלובי החקלאי ,ח"כ איתן
ברושי אשר בירך על חשיבותו של הפורום לכלל
החקלאים במדינה.

שביתת עובדי משרד החקלאות:
בעקבות בקשת התאחדות חקלאי ישראל מהסתדרות עובדי המדינה,
אושרה תעודת הביקורת לייצוא של תבלינים
השבוע התקיימה שביתה של עובדי משרד
החקלאות.
למגדלי התבלינים ,אשר רובם חקלאים מבקעת
הירדן ,היה משלוח של ייצוא לחו״ל .אי לכך הם
היו חייבים תעודת ביקורת כדי לשלוח את
התוצרת שלהם .ללא התעודה ,הם לא יכלו
לייצא את הסחורה.
התאחדות חקלאי ישראל פנתה ליו"ר הסתדרות
עובדי המדינה ,אריאל יעקובי בבקשה לאשר
את תעודת הביקורת לייצוא של התבלינים .יו"ר
הסתדרות עובדי המדינה אישר ומיד עם קבלת
האישור ,נשלחו התבלינים לייצוא.
התאחדות חקלאי ישראל מודה ליו״ר הסתדרות
עובדי המדינה ,אריאל יעקובי על הסיוע ולאנה
מלר מארגון מגדלי התבלינים על המידע.

ההתאחדות בשטח
סיור בעוטף עזה עם הועדה לביקורת המדינה
של הכנסת
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
)אבו( וילן הוזמן על ידי הועדה לביקורת
המדינה של הכנסת ,בראשותה של ח"כ שלי
יחימוביץ' ,לסיור משמעותי בגזרת עוטף עזה
בהובלת מפקד אוגדת עזה ,תא"ל יהודה פוקס
על האתגרים באזור.
לאחר מכן התקיימה ישיבה מיוחדת של הועדה
בקיבוץ בארי במהלכה ציין וילן את הצורך לשמור
על החקלאים בעוטף אשר מספקים את ביטחון
המזון לאזרחי המדינה לצד שומרים על גבולות
המדינה ואדמותיה.
וילן הציג את מצב החקלאים בעוטף לאור
טרור העפיפונים והמצב הביטחוני.
וילן אמר :״כ  30אלף דונם נשרפו עד היום.
מתוכם  6000דונם של שדות מעובדים של
חקלאים .הנזק הוא כבד ואני תקווה כי הממשלה
תדע לכסותו״.
וילן אף דיבר על הקיצוץ במים לחקלאות באזור
ואמר :״העובדה כי דווקא באזור הנגב בוצע
קיצוץ כבד בכמות המים להשקיית המטעים
והשדות הינה בלתי נסבלת ויש לתקנה מידית.
כדי שאפשר יהיה לספק עוד מים לנגב יש
להפעיל מידית קיצוץ מרצון של מים בכל הארץ
ולשלם לחקלאים עבור הקיצוץ כ 150מליון
ש״ח .מהלך כזה יאפשר לחקלאים לעמוד בעונה
הקשה ולהבטיח כמות מים נוספת לשימוש
בנגב״.

סיור שקדים בגליל התחתון
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור קיים השבוע חקלאי בגליל
התחתון במסגרתו למד לעומק על ענף
השקדים .במהלך הסיור אף ביקרו בכרמי ענבים
ולמדו על החשיבות של המים ומאגר המים
באזור.
את הסיור ארגן איתם בירגר ,המכהן כמנכ"ל
מבט מושבים ונחשב לאחד מגדלי השקדים
הגדולים באזור.

כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל ,מזה כ  40שנה,
רחל בורושק ,יוצאת לפנסיה:
"מודים לך על התרומה העצומה לחקלאי ישראל.
תמיד עמדת איתנה ושמרת על החקלאים ועל החקלאות"
כ ל כ ל נ י ת ה ת א ח ד ו ת ח ק ל א י י ש ר א ל  ,רחל
בורושק יוצאת השבוע לפנסיה.
בורושק עבדה  39שנים בהתאחדות ,ניהלה את
כלל המשאים ומתנים בכל הנושאים והענפים
החקלאיים.
בורושק נחשבת לאשת מקצוע ראשונה במעלה
אשר הביאה להישגים מרחיקי לכת לטובת
החקלאים והחקלאות הישראלית.
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
)אבו( וילן" :רחל היא הכלכלנית החקלאית
מספר אחת ולתרומה שלה אין תחליף .הניסיון
המצטבר ,המקצועיות ,ההיכרות עם כלל ענפי
החקלאות וההסכמים אליהם הגיעה ברבות
השנים ראויים להערכה".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור" :רחל היא אשת מקצוע
ראשונה במעלה .הניסיון המקצועי שלה זאת
לצד הצורך לשמור על החקלאות ועל ענפיה
הינם נכס צאן וברזל לחקלאים ,להתאחדות
חקלאי ישראל ולחקלאות כולה".

אילנה דרור נבחרה להחליף את רחל בורושק
ותשמש ככלכלנית התאחדות חקלאי ישראל:
"רואה בתפקידי שליחות לייצג הן כלכלית והן מקצועית את החקלאים ואת
החקלאות כולה"
אילנה דרור נבחרה לכהן ככלכלנית
התאחדות חקלאי ישראל.
לדרור תואר שני בכלכלה מהפקולטה לחקלאות
ברחובות ועבדה  23שנה בלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בשורה של תפקידים בכירים,
ביניהם כחמש שנים כראש אגף החקלאות.
דרור אמרה עם היכנסה לתפקיד:
"החקלאות נמצאת בתקופה מאתגרת ואני רואה
בתפקידי שליחות לייצג הן כלכלית והן מקצועית
את החקלאים ואת החקלאות כולה .אני מודה
לראשי התאחדות חקלאי ישראל שבחרו בי
ומאחלת למחליפתי ,רחל בורושק ,פרישה
מהנה".

מצלמים חקלאות 
התמונה השבועית של צלמת החקלאות מרינה פורמן לוי
לפרטים נוספים לגבי צילומים ותערוכות ניתן לפנות למרינה0523741716 :
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