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2.6..62.62
אל הנוטעים שלום
הנדון :מכתב חבורת המורדים אליכם המוגדר "שוד"
כידוע לכם אינני ממהר לצאת מכלי ולענות על כל שקר ולעז המופץ על ידי חבורת המורדים במועצה המכנה את עצמה בשם
"ארגון מגדלי הפירות החדש" אך הפעם אני משיב כי השקרים וההשמצות עברו כל גבול6
אענה אחת לאחת על כל הטענות:
א 6מספר החברים הרשומים בארגון מגדלי פירות6
בארגון מגדלי פירות רשומים  005..מגדלים 6מתוכם משלמים בפועל לארגון  005..מגדלים 0בהם כל הקיבוצים 0רוב
המושבים 0כ 05%-מהמגזר הערבי וכ 05%-מהדרוזים בגולן 6אני מציין את מספר המשלמים היות וועידת הארגון תיקנה
את התקנון וחבר בארגון הוא זה שמשלם דמי ארגון 6לגבי המגדלים שאינם משלמים 0אנחנו מנסים לשכנעם בדבר
הנחיצות בשותפות בארגון 0ובמידה ולא נצליח 0נוציא אותם מרשימות הארגון6
לצערי 0אתם אינכם נוהגים בשקיפות זו וברשימתכם מופעים גם קיבוצים ואחרים שלא חתמו לכם ברשות מוסמכת
וחלקם חברים רשומים אצלנו6
ב 6מימון עלון הנוטע
עלון הנוטע הוא הפרסום החשוב ביותר בענף הפירות ובו מידע חשוב ביותר על כל גידולי המטע 6כרגע מקבל אותו כל
מגדל וודאי גם חלק גדול מחבריכם 6בעתיד נשקול לא לשלוח אותו למי שאינו חבר בארגון היציג כלומר ארגון מגדלי
פירות (היחיד הקיים)6
לגבי הטענה שהמועצה מממנת את העלון 0יכולתם אולי (שלא כדרככם) לעשות שיעורי בית 6העלון כולו ממומן ממודעות
ובעזרה מסוימת כאשר יש צורך 0מצד הארגון 6הדף של המועצה בעלון הוא מודעה בתשלום 0והוא המימון היחיד
שהמועצה נותנת לעלון כפי שנותני מודעות אחרים מפרסמים6
ג 6המכתב למגדלים על התשלום
מי שחושב שהמגדלים הם לא אינטליגנטים זה וודאי לא אנחנו 0כל הרצון במכתב שלנו 0הנשלח יחד עם היטלי המועצה
הוא לחסוך בהוצאות 6אם היינו שולחים מכתב נפרד 0הייתם כותבים וודאי על הבזבוז בארגון 0או ממציאים השמצה
אחרת6
ד 6מי דואג לאינטרסים
בהשוואה אליכם 0שדאגתכם היחידה היא לרוץ ליד העגלה לקבל הכל ממנה ורק לא לשלם את חובכם 0אמנה כמה
מהישגי ארגון מגדלי פירות (היחיד הקיים) עבור המגדלים שגם אתם נהניתם מהם6
 66הפיצויים לאסון טבע 66226-22
בזכות פעילות נמרצת של הארגון עם עו"ד פלס ולמרות מכשולים רבים 0החליט בית המשפט העליון לשלם
למגדלים את הפרשי ההצמדה 6סך הפיצויים יהיה בין  5.ל 0.-מלש"ח( 6האם תורו לחבריכם לוותר ?) תשלום
הפיצויים יחל בקרוב6
 62תוספת פיצוי לקרה של שנת 2..2
בזכות פעילותם של ארגוני המגדלים ובתוכם ארגון מגדלי פירות (היחיד הקיים) החליט משרד החקלאות להוסיף
 2.%פיצויים מעבר לפיצויי הביטוח 6התוספת הסתכמה בכ 6.. -מלש"ח( 6האם תורו לחבריכם להחזיר את
הפיצוי ?)
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 60פיצויים על הקיצוץ במכסות המים השפירים ב 2..2
בשנים  2..2-2..2קוצצו מכסות המים השפירים לחקלאות בכ 6 25%-ביזמת ארגון מגדלי פירות (היחיד הקיים)
התקיים כנס חקלאים בגן שמואל בהשתתפות שלום שמחון שר החקלאות דאז ונציגי רשות המים 6לאחר הכנס
ופעילות נוספת של התאחדות חקלאי ישראל והארגונים 0החליט משרד החקלאות בהסכמת האוצר 0לפצות כל מ"ק
שקוצץ ב 20-אגורות 6הפיצוי לכלל החקלאים הגיע ליותר מ 6..-מלש"ח( 6מחזיר אתכם לשאלה בסעיף )2
 60מעבר הפירות לרצועת עזה
לאחר השתלטות החמס על רצועת עזה בשנת  02..0הייתה הפסקה במעבר הפירות לרצועה 6ההפסקה גרמה נזק
חמור למגדלי הפירות כי הרצועה היוותה כ 62%-משיווק הפירות בשוק המקומי הישראלי6
בזכות מלחמה של ארגון מגדלי פירות לבדו 0נפתח המעבר בכרם שלום למעבר פירות ושוק זה מהווה גם בימים
אלה ווסת עיקרי לשוק המקומי בגידולים שאינם מוטי יצוא 6בחישוב זהיר פתיחת המעבר שווה למגדלי הפירות בין
 65.ל 2..-מלש"ח בשנה 0הן כתשלום ישיר והן כווסת השוק המקומי( 6האם תורו לחבריכם לא לשלוח פרי לשם
?)
 65טיפול בעובדים
לצערי נושא זה לא כולו הצלחה 0אבל יש התקדמות כל הזמן ויתכן שבזמן הקרוב יושג הסכם מתוקן עם האוצר
ומשרד הפנים שיביא הקלה למגדלים 6איני יכול עדיין לפרט אבל כאשר ייחתם ההסכם תדעו עליו 6הטיפול בנושא
העובדים הזרים נעשה כולו על ידי התאחדות חקלאי ישראל יחד עם ארגוני המגדלים 6כל הפרעה וטיפול נפרד מצד
גורמים שונים המייצגים "כאילו" את כלל החקלאים 0מזיק לעניין6
בינתיים חלה התקדמות בנושא העסקת פלשתינאים שהושגה כולה על ידי ארגון מגדלי פירות וודאי שגם חלק
מחבריכם ייהנו מכך6
יש עוד נושאים רבים בהם עוסק הארגון וקצרה היריעה מלפרטם6
אומר רק זאת  :מלחמתכם במועצה ובארגון והפצת השקרים הנמשכת 0מזיקה לכל מגדלי הפירות 0ובתוכם לנו חברי הארגון היחיד
הקיים 0וגם לכם 6אנחנו מוכנים תמיד לדבר על מנת שהמלחמות המיותרות תפסקנה 6האם גם אתם מוכנים ?
בברכה
אילן אשל
מנכ"ל ארגון מגדלי פירות

