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בוקר טוב,

עברנו שבוע עמוס וגדוש בפעילויות בענפים השונים.
ביום שני שעבר התקיימה הישיבה הראשונה של הוועדה המייעצת לתקנות הגנת הצומח בה אני
חבר .אמורות להתקיים ישיבות נוספות בנושא וכרגע עדיין אין מסקנות או כיוון לאן הדברים הולכים.
אעדכן בהמשך כמובן.
ביום שלישי היה יום עמוס בכנסת ,שהתחיל בוועדת כלכלה בה התקיים דיון בנושא פיצויים לענף
ההטלה בעקבות שפעת העופות .הדיון התחיל רגוע והפך בן רגע לסוער בעקבות דבריו של סגן
הממונה על התקציבים במשרד האוצר ,איליה כץ ,שקשר בין חתימה על הרפורמה למתן הפיצויים
למשקים שנפגעו .הגבנו בחריפות בכלי התקשורת ,ברשתות החברתיות ובמקומות נוספים נגד
האמירה ,ולצערנו עדיין לא שמענו לא התנצלות ולא חזרה מאותה אמירה אומללה.
לאחר מכן התקיים דיון מקדמי בתקנות צער בע"ח (הגנה על בע"ח  -גידול תרנגולות מטילות
והחזקתן) בוועדת החינוך של הכנסת (לכל השואלים למה הדיון מתקיים דווקא בוועדת החינוך ,אז זה
מסיבות היסטוריות בלבד) .נתחיל בכך שהתקנות לא הונחו על שולחן הוועדה ולמעשה התקיים דיון
מקדים על תקנות שאנחנו בכלל לא יודעים איך ייראו (הגיעה אלינו רק טיוטה ראשונית – השירותים
הווטרינרים במשרד החקלאות טרם העביר לידי הוועדה את התקנות הסופיות) .הדיון בחלקו היה
בהשתתפות שר החקלאות עודד פורר ,דבר שבאופן טבעי עורר אמוציות רבות מהלולנים והחקלאים
שנכחו במקום.
ביום רביעי התקיימה פגישה עם אנשי ענף הדבש אצל שר החקלאות .נושא הישיבה על הנייר היה
חוק הדבש ,אבל בפועל דובר בעיקר על פתיחת הענף לייבוא ,כמה ואיך .הסברנו לשר את החשיבות
של ענף הדבש על היבטיו השונים (בעיקר נושא האבקה) .השר דרש לקיים פגישה נוספת בעוד
שבועיים בה יניחו הצעה לפיצוי בעקבות פתיחת היבוא .אנשי הענף ביקשו הארכה לחודש והשר
נענה לבקשה.
ביום חמישי ברשות המים התקיימה ישיבה של מועצת רשות המים .על סדר היום היה נושא עליית
מחירי המים בחודש יולי הקרוב .לשמחתנו ואחרי הרבה עבודה מאחורי הקלעים ,הדיון הסתיים
בדחיית ההחלטה למועד אחר ופתיחת מו״מ איתנו על כל נושאי המים.
לסיום ,היום (יום ראשון) ,תתקיים ישיבה נוספת במסגרת המו"מ עם משרד החקלאות ומשרד האוצר
ומשרד רה"מ .נעדכן במידת שיהיו עדכונים רלוונטים.

שיהיה שבוע טוב לכולם,

שלכם,
אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי

