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איגרת לחקלאי ישראל
תקציב המדינה וחוק ההסדרים לפתחנו ואנו בעיצומו של מאבק להצלת החקלאות
הישראלית והעמדתה על רגלים איתנות.
בתקופה האחרונה קיימנו שורה של פגישות עם שר החקלאות – ח"כ אורי אריאל ומנכ"ל
משרדו שלמה בן אליהו ,כמו גם עם שר האוצר ח"כ משה כחלון ועם נציגי אגף התקציבים
באוצר בעודנו מנסים להוציא שורת רפורמות פוגעניות אשר עומדות להיכנס לחוק
ההסדרים.
אנו נותנים ידינו לשר החקלאות בתביעותיו הצודקות להגדלת תקציב המשרד ב 300-מיליון
 ,₪שמתוכם  100מיליון  ₪יועברו לתשתיות בישוב הוותיק כפי שהוחלט בישיבת הממשלה
בדגניה 100 ,מיליון  ₪למחקר ופיתוח ו 100-מיליון  ₪נוספים לשונות.
נכון לעכשיו ,מרבית הרפורמות שתוכננו לא יעלו בטיוטת ההצעה שתוגש לאישור
הממשלה .מדובר על ענפי הצאן ,הדגים ,הפטם ,הביצים ועוד.
בנוסף אנו במגעים קדחתניים לפתרון סוגיית העובדים הזרים בשלושה נושאים :ביטול מס
המעסיקים ,ביטול הביטול של נקודות הזיכוי (דבר שכנראה יתקבל) והגדלת הסכום המוכר
לניכוי בגין הוצאות המחיה ממשכורות העובדים וכן אנו דורשים את הגדלת השתתפות
הממשלה בקרן ונזקי טבע.
עמדת התאחדות חקלאי ישראל כפי שצוינה בכל במה אפשרית היא כי יש לבטל לאלתר את
מס המעסיקים לעובדים הזרים בכל רחבי הארץ ואנו עומדים על המשמר בכל נקודה שציינו
לעיל.
המאבק בעיצומו ,השבוע נערך דיון ערכי בכנסת על מצבה של החקלאות .הדיון התקיים על
ידי הלובי החקלאי והתאחדות חקלאי ישראל ואליו הגיעו כ 200 -חקלאים מכל רחבי הארץ
אשר קיבלו כבוד גדול והערכה רבה .ההשתתפות הייתה מרשימה הן של חברי הכנסת ,הן של
אנשי ציבור והן של חקלאים מכל רחבי הארץ .היה זה מפגן עוצמה מרשים ואנו תקווה כי
נוכל לנצלו בהמשך הדרך אם להסכם או לחלופין למאבק.
נוצרה קונסטלציה מאוד משמעותית שיש שר חקלאות ,אורי אריאל ומנכ"ל משרדו ,שלמה
בן אליהו שרואים עין בעין כמונו ,שר אוצר משה כחלון אשר קשוב לצרכינו וסגן שר אוצר,
יצחק כהן אשר מבין את ערכה וחשיבותה של החקלאות באופן אבסולוטי .זאת לצד לובי
חקלאי בראש חץ של חמישה חברי כנסת -ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ עומר ברלב ,ח"כ דני עטר,
ח"כ איתן ברושי וח"כ חיים ילין שאנו עובדים איתם באופן צמוד וקבוע וקיימת כאן תחושה
שניתן לעשות את השינוי המיוחל.
לצערנו ,במגרש הביתי שלנו ,קיימים גורמים זורעי פירוד אשר מנסים להחתים על טיוטה
למען ביטול מועצת הצמחים במסגרת חוק ההסדרים .קיימת חשיבות לקיומה של מועצת
הצמחים שכן היא נותנת מחקר ופיתוח ,ביטוח ,הלוואות ותמיכה לחקלאים לצד ליווי שוטף.
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אנו מבינים שיש לבצע שינויים והתייעלות במועצת הצמחים אך דבר זה צריך להתבצע לא על
ידי ביטול המועצה אלא בתיאום ובשמירה על המועצה.
לפרק בין רגע זה קל ולבנות מחדש זה בלתי אפשרי.
אנחנו עומדים עם שר החקלאות בתוקף על כך כי כל הרפורמות ידונו רק מתוך הסכמות
הדדיות ובמו"מ ענייני בין משרד האוצר ,משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל! מה
עוד שלעצם העניין ,אנחנו מתנגדים לפגיעה חד צדדית במועצות היצור הממלאות תפקיד
חיוני מאין כמוהו בנושא המו"פ ,הביטוח ,הלוואות ותמיכה לחקלאים לצד התיאום והליווי
השוטף של הענפים.
ארגוני המגדלים הם שהביאו לצמצומו של חוק ההסדרים בבג"צ הידוע משנת  2003שנכתב
ע"י נשיאת בית המשפט העליון ,דורית בייניש .כוחנו באחדות השורות לעת מאבק ולא
ביוזמות פרטניות מיותרות.
לוח הזמנים העתידי הוא כדלהלן:
 בסוף יולי מתוכננת ישיבת ממשלה לאישור התקציב וחוק ההסדרים.
 בסוף אוגוסט היא תונח על שולחן הכנסת ,האמורה להצביע על החוקים בקריאה
ראשונה ב.2.9.15-
 לאחר מכן יועברו הטיוטות ליו"ר הכנסת לצורך החלטה מה מתוכם הוא מאשר
ומעביר לדיונים והכנה לקריאה שניה ושלישית ומה הוא מציע לדחות (לפצל).
 הדיונים על החוקים יערכו בחודשים ספטמבר ,אוקטובר (ללא פגרת חגי תשרי)
ונובמבר.
 ההצבעה הסופית מתוכננת ל.19/11/2015-
מכאן שיש שורת נקודות בהן תיפולנה הכרעות או הסכמות ואנו נערכים לפעולה ולתגובות
בכל אחת מהנקודות הללו.
עלינו להדגיש כי המו"מ מבחינתנו עם הממשלה מתנהל עד לסוף אוגוסט .במידה ולא יורדו
הרפורמות המתוכננות בחוק ההסדרים ולא יהיה פתרון לסוגיית העובדים הזרים על ידי
ביטול מס המעסיקים ,ביטול הביטול של נקודות הזיכוי והגדלת הסכום המוכר לניכוי בגין
הוצאות המחיה ממשכורות העובדים ,אנו נצא למאבק ציבורי כבר בחודש ספטמבר.
אנו פועלים ,בכל המישורים ,להורדת כלל הסעיפים הפוגעניים בחוק ההסדרים תוך כדי
שמירה מובהקת על החקלאים בפרט והחקלאות כולה.
אנחנו משוכנעים כי רק יחד נדע להתמודד ולשמור על עתיד ענפי החקלאות השונים וערכי
ההתיישבות המשותפים לכולנו.
אתכם לאורך כל הדרך,
מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
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