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 עדכון בנושאי תקציב המדינה וחוק  ההסדרים
 

ולאחר ההפגנות המרשימות  , בה אושר תקציב המדינהלאחר גמר ישיבת הממשלה ביום שני בבוקר

 ברחבי הארץ ומול הממשלה בירושלים, נפגשנו ביום שלישי עם שר החקלאות עודד פורר לשיחה. רגנוישא

שך תהליך החקיקה. זאת היתה דרישתנו המקורית, שר החקלאות ביקש להגיע איתנו להסכם בטרם יימ

 סוכם על הקמת שני צוותים שיעסקו בגיבוש: –ולכן 

 .התכנוןצוות אחד יעסוק בענף הלול ובדרישה לביטול 

בכל נושא רפורמת הקטנת המכסים, מתן תמיכה ישירה ושאר הנושאים בענפים הצמחיים, צוות שני יעסוק 

 שעלו בחוק ההסדרים.

אנשי והמומחים שגייסנו לצורך כך יחד עם  םבינט, חברי הענפים הרלוונטייכל צוות ילווה ע"י חברי הק

 משרד החקלאות.

 לשבוע הבא. כבר נקבעו פגישות ראשונות בנושא הלול 

במקביל אנחנו ממשיכים בעבודה התקשורתית הרצופה, ובעבודה משותפת עם חברי הלובי החקלאי 

 בכנסת.

ועדת חוץ וביטחון דיון מיוחד בהשתתפותנו על השבוע ערך ח"כ רם בן ברק, יו"ר השדולה המשמש כיו"ר 

נושא ביטחון המזון הלאומי. בקרוב ינקטו שורת צעדים מעשיים בנושא, דבר שמבחינתנו מאוד משמעותי 

 גם למאבק וגם בכלל.

אנחנו כרגע, בפסק זמן בנושא ההפגנות והמאבק הציבורי אבל מוכנים בכל רגע נתון לחדשו במידת 

 הצורך.

ם הזרים נפגשנו השבוע עם שרת הפנים איילת שקד ורתמנו אותה לעזרה בשורת נושאים בנושא העובדי

, ביטול חובת הפנסיה (אםווייטנ)פתיחת מדינה נוספת ליבוא עובדים תוספת במכסת העובדים, דוגמת 

 ועוד.

ך כשבועיים לערך יגיעו חוק התקציב וחוק ההסדרים לקריאה וכללית, זירת המאבק עוברת לכנסת, ת

לאחר אישורם, הכנסת תצא לפגרת החגים, ובפגרה או מיד לאחריה, יתחיל פיצול  ראשונה בכנסת.

הנושאים השונים ע"י יו"ר הכנסת ובעזרת יו"ר הקואליציה לוועדות השונות. ליו"ר הכנסת גם זכות להוציא 

 נושאים שונים לחקיקה רגילה.

השפיע על החוקים בעבודת בתהליך זה בכוונתנו להיות מעורבים בשיתוף פעולה עם הלובי החקלאי ול

 וועדות הכנסת, ולהעביר בהם תיקונים מהותיים.

 

, בכוונת רשות המים לבצע ייקור משמעותי של כל סוגי המים 2022ביולי  27עם סיום תיקון  ,בנושא המים

ירום אריאב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ביחד עם צוות כלכלנים מטעמנו הכין עבודה גדולה החקלאיים. 

כל לאותה  נציגבנושא המים לחקלאות והשבוע הצגנו אותה לרשות המים ובמהלך השבועות הבאים 

 לוונטיים.הגורמים הר

ישנה הבטחה משר האוצר ושר החקלאות להוריד מיידית את מחירי המים לחקלאות לכל סוגיהם, אבל 

 הגורם המחליט על כך הוא רשות המים.

 חודשים של מאבק אינטנסיבי. נעמוד בקשר עם כולכם וביחד ננצח!! 3לסיכום: מחכים לנו 

 
 
 

 שלכם,

 

 אבשלום )אבו( וילן

 דות חקלאי ישראלמזכ"ל התאח         


