אל
רכזי הוועדות החקלאיות
רכזי וועדות הנוטעים
ומגדלי הפירות
שלום רב.
הנדון :עדכונים אחרונים בנושאים חשובים
א .בנושא הקצאות המים השפירים
רשות המים ביחד עם משרד החקלאות החליטה להחזיר לחקלאים המשתמשים במים שפירים  80מלמ"ק
מתוך הקיצוץ של  100מלמ"ק שחל עליהם בשנת .2009
התאחדות חקלאי ישראל דרשה להחזיר את כל הכמות אבל בקשתה לא נתקבלה 20 .מלמ"ק נשארו
כמעין רזרבה שאולי אפשר יהיה לקבלם בחזרה אם המצב ישתפר או לדרוש עליהם פיצויים.
מצב המאגרים בישראל עדיין לא השתפר לרמה הנחוצה ובמרביתם המצב עדיין קרוב לקו האדום
התחתון וזאת למרות שהחורף היה טוב יותר מקודמו אך לא טוב מספיק.
הצפי של רשות המים הוא שבשנת  2013תגיע כמות המים המותפלים לסביבות  500מלמ"ק ואז התלות
בכינרת ובשאר המאגרים תקטן והמצב יחזור לאיטו לאיזון הנדרש.
גם במים המושבים עדיין צפוי קיצוץ של בין  10%ל 15%מהמכסה.
מצב זה מחייב אותנו להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו לחיסכון והתייעלות במים.
במשרד החקלאות יש עדיין תקציבים שלא נוצלו לתחומים אלה .בכל מקרה של יזמה לחיסכון
במים יש להתיעץ עם ארגון עובדי המים ואיתנו על מנת לקבל את המימון המגיע.
ב .עובדים זרים
במנהלת ההגירה לעובדים זרים נושבת רוח חדשה טובה ומרעננת לעומת המצב הקודם .מנהל הרשות
אמנון בן עמי ועובדי הרשות מגלים פתיחות יתר והבנה לצרכי החקלאים.
בסיור שערכו אנשי הערבה לאנשי הרשות נפתחו עיניהם וליבם למראה מצוקות החקלאים והרושם
שנוצר שחל שנוי בגישתם
יש כמובן לבחון את התוצאות בפועל אבל להלן מספר עדכונים חשובים:
 .1הארכת שהייה בישראל
עובדים שסיימו את שהייתם בישראל ( 5שנים) ונתנה להם הארכת שהות עד סוף מרץ  2010רשאים
(אם רצונם בכך) להמשיך את השהייה בישראל עד סוף יוני .2010
 .2יחס הבאת עובדים ממדינות שונות
הממשלה שנתה את ההחלטה בדבר האפשרות להכנסת עובדים ממדינות שונות היחס  80%מתאילנד
ו 20%ממדינות אחרות ישמר עד סוף יוני  .2010אנחנו ממשיכים להלחם על ביטול היחס הזה ולאפשר
 100%מתאילנד.
 .3אינטרויזה
יובהר כי על פי הנוהל הקיים ניתנת לעובדים אפשרות לצאת לתקופה של עד  90יום לאינטרו יזה.
במקרים חריגים של בקשה להארכה יש לפנות למנהלת ההגירה וללשכת מנ"א נתב"ג בכפוף לבקשת
העובד.
 .4הבאת עובדים מתאילנד
לידיעתכם אין כל מניעה להבאת עובדים מתאילנד לפי ההקצבות שלכם שמי תאילנד פתוחים.

 .5זיכוי נוטשים
החל ממועד סיום ביצוע איזון התיקים יכנס לתקפו הנוהל על פיו זיכוי עבור נוטש וקבלת עובד חלופי יהיה
לאחר שלוש שנים.
 .6הבאת עובדים מסרי לנקה
יבחן פיילוט להבאת  50עובדים מסרי לנקה באחריות ד"ר תניב רופא ממשרד החקלאות ואהרון ברזאני
ממנהלת ההגירה.
 .7ניוד עובדים
מעסיק שיבצע איזון תיק יוכל לנייד עובדים באופן מידי בהתאם לנוהלים הקיימים.
 .8זיכוי בגין עובד המרצה עונש מאסר.
מנהל האגף לעובדים זרים יאפשר זיכוי מעסיק בגין עובד הרשום על שמו והנתון במאסר בשל הליך
פלילי שנוהל נגדו.
 .9זיכוי בגין עובד שנפטר
יובהר כי באופן שוטף ועם קבלת המידע על פטירתו של העובד יזוכה המעסיק מידית בגין עובד זה.
.10בצוע נוהל שיחלופים.
עם סיום ביצוע איזון התיקים יוכל מעסיק שנמצא זכאי לכך להבריק לעובד מחו"ל בהתאם לנוהל
השחלוף.
 .11טיפול במבקשי מקלט
עובד המגיש בקשה לקבלת מעמד פליט במהלך  63חודשי שהייתו בישראל ימשיך להחזיק באשרת ב1/
שברשותו ולעבוד אצל מעסיקו הרשום .בקשתו תטופל על ידי יחידת  RSDבעדיפות עליונה.
לעומת זאת עובד שהשלים  63חודשי שהייה בישראל לא יוכל לקבל אשרת עבודה והעסקתו אסורה .גם
במקרה זה בקשתו תטופל על ידי יחידת  RSDבעדיפות עליונה.

אחרון אחרון ולא חביב
עד עתה סיימו איזון תיקים רק כ 1630 -חקלאים שהם  33%מכלל בעלי ההיתרים.
עוד  1200חקלאים  23%מכלל בעלי ההיתרים טרם שלמו את האגרה.
זהו מצב חמור בו לחקלאים רבים ישלל רשיון ההעסקה של העובדים וכל העובדים
הזרים ילקחו מהם .לפי החלטת משרד החקלאות ורשות ההגירה יש לסיים את איזון
התיקים עד  25.3.2010תאריך זה הובא לידיעתכם מזמן.
אני מבקש מכולכם לפעול במהירות ובדחיפות לסיום תשלום האגרות ואיזון התיקים.
חקלאים שאינם מצליחים ליצור קשר עם הלשכות או שקבלו זימונים מאוחרים לאחר
תאריך זה יפנו לחיים חדד בארגון מגדלי פרחים או לארגון מגדלי פירות.
ראו בנושא זה נושא בעל קדימות עליונה על מנת למנוע טענות וויכוחים מיותרים
בהמשך הדרך.
בברכה וחג שמח
אילן אשל
מנכ"ל ארגון מגדלי פירות

