2.8.15
לחקלאים שלום רב,
הנדון :פעולות מחאה אל מול משרד האוצר על התנהלותו לגבי חוק ההסדרים
בתקופה האחרונה ניהלנו משא ומתן עם שר החקלאות ,אורי אריאל ,שר האוצר,
משה כחלון ,מנכ"ל משרד החקלאות ,שלמה בן אליהו ועם אנשי משרדם לגבי כוונת
משרד האוצר לערוך שינויים מרחיקי לכת בחוק ההסדרים בענפים חקלאיים רבים
לרבות – ענף ההטלה ,הפטם ,הצאן ,המדגה והצמחים ולגבי העובדים הזרים.
משרד החקלאות ,לאורך כל הזמן ,אמר לנו שלהערכתו יוציאו את כלל הגזירות
מחוק ההסדרים ויתחיל מו"מ מסודר לאחר חוק ההסדרים.
בשיחה שהתקיימה במוצאי שבת עם משרד החקלאות הסתבר שבכל הגזירות
שהאוצר תכנן להעביר במסגרת חוק ההסדרים אכן מתוכננת לעמוד לדיון בקבינט
הכלכלי שיתקיים בימי שלישי ורביעי הקרובים .כמו כן ,אין בכוונת האוצר להעלות
את סוגיית העובדים הזרים בחוק ההסדרים.
כך שבכוונת האוצר להעלות את כל הנושאים השנויים במחלוקת ,שוב ובאופן חד
צדדי וללא הסכמת משרד החקלאות והחקלאים .לנושאים השלכות כבדות
ותקדימיות לגבי כמעט כל חקלאי וחקלאי ברחבי הארץ ובכל ענפי החקלאות.
הגענו לשעת הכרעה .אם ההחלטות הללו יעברו בממשלה ,ביום רביעי הקרוב,
ההשלכות שלהן הן פגיעה ישירה וממשית בקיומם של המשקים החקלאיים -לא
פחות! ובנוסף אין בהחלטת משרד האוצר שום הקלה או שינוי בנוגע לעובדים
הזרים -ביטול מס המעסיקים ,ביטול נקודות הזכות והפחתת עלויות החקלאי
באשר להלנה של העובד הזר.
הזמן דוחק ועלינו לפעול באופן מידי ונחרץ.
לא נהיה עוד "שק החבטות" של המדינה בענייני יוקר המחיה שאין לנו קשר אליו
אנחנו יודעים שהתוצרת החקלאית יוצאת מהמשקים שלנו במחיר הנמוך ביותר
בעולם המערבי והעלויות הגבוהות הן כתוצאה של פערי התיווך הלא סבירים.

אי לכך בכוונתנו לקיים הפגנות ביום שלישי הקרוב ,ה ,4.8 -בשעה  08:00בבוקר
בשלושה צמתים מרכזיים:
 צומת הכניסה הראשית ליקנעם (המרכז המסחרי) – כביש .70
 צומת גילת
 צומת הערבה (המפגש בין כביש  90לכביש  – 35ליד תחנת "דלק")
אנו קורא לכלל החקלאים לצאת ולהפגין ולפעול באמצעות דף המסרים שיועבר
אליכם.
אנו נעדכן בהקדם על פעולות נוספות.
המאבק ימשך עד להשגת היעדים .המשך הפעילות יעשה במשותף עם כל התנועות
והארגונים.

בברכה,
מאיר צור

ניר מאיר

מזכ"ל תנועת המושבים

מזכ"ל התנועה הקיבוצית

ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

העתקים:
ראשי תנועות
ראשי ארגונים
ראשי מועצות
ועדות חקלאיות

