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שלום ושבוע טוב לכולם,
ריח סתיו באוויר ,ואנו מתקרבים לראש השנה ולסיומה של השנה העברית הנוכחית.
גם שבוע שעבר היה עמוס בפעילויות והרמות כוסית של ארגונים שונים (ארגון מגדלי הפירות וארגון מגדלי העופות) ואנו
המשכנו את המאבק המתוקשר מול משרד החקלאות.
ביום ראשון שעבר ,מנכ"לית משרד רוה"מ ,נעמה שולץ ,שיגרה מכתב תמיכה במנכ"לית משרד החקלאות עם חתימות
של  22מנכ"לים ,בתגובה לכך שהגשתי נגדה תלונה במשטרה על האזנת סתר ופגיעה בפרטיות .המכתב הזה חצה
הרבה קווים אדומים .בעצם כתיבת המכתב המנכ"לית עשתה מעשה שלא יעשה ,והמכתב מהווה התערבות פוליטית
בוטה של הרשות המבצעת בתחומה של משטרת ישראל ,וניסיון פסול להשפיע על החקירה .הבעתי את מחאתי מול ראש
הממשלה .אני סבור שעוד צפויות התפתחויות בפרשה החמורה הזו.

ביום שני שר החקלאות החליט להוציא לשימוע ייבוא  200טון דבש בצנצנות של עד  1.5ק"ג .חשוב לציין ששרת הכלכלה
ארנה בר ביבאי ,דחתה את בקשת משרד החקלאות להוציא לשימוע ייבוא דבש לאחר ששמעה את מגדלי הדבורים.
למרות זאת ,שר החקלאות החליט בכל זאת לצאת עם השימוע .חשוב להבין שייבוא דבש אמור להיות באחריות משרד
הכלכלה מפני שמדובר במוצר מוגמר .סביר להניח ששר החקלאות רצה לבלוט בשיח ולנסות ולהרוויח כמה קולות
בתקופת הבחירות ,הוא רק שכח שני פרטים חשובים .1 :מגדלי הדבורים טוענים כבר תקופה שאין מחסור כלל בדבש,
להיפך ,אפילו מדובר בשנת שיא מבחינת תפוקת הדבש בארץ .2 .רשתות השיווק כבר נערכו עם מלאים של דבש כך
שהדבש שיגיע (אחרי החגים) כבר לא יוריד את מחיר הדבש לחגים...
ביום שני ,משרד המשפטים אישר לשר האוצר ,על אף מחאותינו ליועצת המשפטית לממשלה ,לחתום על צו להפחתת
המכסים על דגים .לשמחתנו שר האוצר עדיין לא חתם על הצווים  -אבל זה מרחף באוויר ויכול לקרות כל יום .מה שברור,
שגם אם ליברמן יחתום השבוע ,מחירי הדגים לראש השנה עדיין לא יושפעו.
כפי שניתן לחוש ,החקלאות הישראלית והמגדלים המקומיים נמצאים בימים אלה תחת מתקפה מצד שרי האוצר
והחקלאות ,שמבצעים צעדים שפוגעים קשות בחקלאים ולא עוזרים כלל לצרכנים .אנו נלחמים בכל הכלים שעומדים
לרשותנו ,וכך כמובן נמשיך.
בהזדמנות זו אני רוצה לקוות שהשנה הקרובה תהיה טובה מקודמתה .מאחל לכולכם ,שנה טובה מלאה בבריאות טובה
ותוצרת חקלאית משובחת ,שבוע טוב ומוצלח לכולנו.

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

